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 ...احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع املبعوث رمحة للخلق أمجعني، وبعد

يف اخلليج واجلزيرة  (، وهو خمترص من كتاب )احلرية وأزمة اهلويةعبيد بال أغاللفهذا كتاب )
قراء، ما يهم اعمة ال(، حيث تم اختصاره ونرشه ىلع ثالثني حلقة يف موقيع، واقترصت ىلع العربية

 ...-بإذن اهلل- وتركت اتلفاصيل للمتخصصني إىل حني صدور الكتاب األصل اكمال
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 عبيد بال أغالل

 يف اخلليج واجلزيرة العربية احلرية وأزمة اهلويةخمترص 

 االفتتاحية:

 ..وبعد.احلمد هلل وحده، وصىل اهلل وسلم ىلع من ال نيب بعده، 

يواجه شعب اخلليج واجلزيرة العربية ايلوم حتديات كبرية، وإشاكالت خطرية، تنذر بأن األزمة قد 
 خلليجا تتفجر يف أي حلظة ما لم يتم تداركها، ويه أزمة عميقة ترضب جذورها يف صميم اهلوية لشعب

ه، حيث بات العرب يف ىلع أرضه وأرض آبائه وأجدادواحلرية اجلزيرة العربية، وحقه يف املواطنة و
 وقبله الربيطاين ،جزيرتهم وخليجهم يعيشون أزمة )اهلنود احلمر(، حتت ظل االستعمار األمريكي

 ،م0011نة وانلار، منذ س ألرضهم، وترصفه يف شئونهم، وفرضه حلفاءه ىلع املنطقة وشعوبها بقوة احلديد
 عبيد) بأنهم حني استفاقوا اجأ اخلليجيونوما زال املشهد كما هو منذ ذلك اتلاريخ إىل ايلوم، حيث تف

 :وهو ما يوجب فتح ملف هذه القضية بال حرية، وشعب بال هوية، (، فهم مواطنونبال أغالل

 فما يه هوية شعب اخلليج واجلزيرة العربية؟

  هذه اهلوية ايلوم؟ومن اذلي يشّك 

 عيشها؟ا مظاهر األزمة واإلشاكيلة اليت يوم

 ؟وحقوق املواطنة ىلع احلرية السياسيةوما أثر أزمة اهلوية 

 ؟اخلليج واجلزيرة العربية واألنظمة احلاكمةوما طبيعة العالقة بني شعب 

 ومن اذلي حيميها؟ وكيف قامت هذه العالقة؟ ومىت قامت؟ ومن اذلي أقامها؟

 ال ىلع أساس املواطنة لدلولة؟ ،ىلع أساس اتلبعية والرعوية للحاكمولم قامت 

 سبت احلكومات يف دول اخلليج العريب مرشوعيتها؟تكا وىلع أي أساس
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 ؟احلاكمة األرسأم تمثل  وهل يه تمثل الشعوب

ات زيتمتع اآلالف من أفراد هذه األرس والعشائر احلاكمة بكل االمتيا رشيع أو دستوريوبأي حق 
 ؟بينما حترم منها شعوبها

لقوى ل اجلزيرة واخلليج ومستقبله ومصاحله وثرواته وأوطانه بوىلع أي أساس يتم ارتهان حارض شع
 ؟دون أن يكون لشعبها أي حق يف تقرير مصريه ،بقرار فردي االستعمارية

 م إىل ايلوم؟0011ومن اذلي يسوس شئون املنطقة منذ سنة 

 وما هو دور احلكومات اخلليجية يف تنفيذ ما يرسم هلا؟

 اخلليج واجلزيرة العربية حىت اكد حيترض؟ولم جتمد احلراك السيايس يف 

 ولم تعطل انلمو االقتصادي والنشاط املايل حىت اكد خيتنق؟

 احلراك السيايس واالجتمايع واالقتصادي؟ومن اذلي يتحكم يف 

وكيف استطاعت بعض دول اخلليج وضع دساتري صورية، وبرملانات شلكية، وصناعة معارضة وهمية، 
 ية ىلع احلكم األرسي العشائري باسم ادليمقراطية؟!إلضفاء الرشعية ادلستور

اإلجابة عنها، بعد أن اعجلت يف كتايب )احلرية أو الطوفان(،  هذه بعض األسئلة اليت حتاول هذه ادلراسة
شها األمة ، واألزمة اليت تعياتلارخيية والعقائدية )حترير اإلنسان(، إشاكيلة اخلطاب السيايس وكتايب

وثقافيا ودينيا حىت صارت من أكرث األمم قابلية لالستعمار اخلاريج، وخضواع لالستبداد ايلوم فكريا 
ادلاخيل، فرأيت أن الواقع السيايس أيضا حيتاج هو إىل دراسة حتليلية، إذ اخلطاب السيايس ادليين 

ايلد  ة احلاكمةمج هلذا الواقع السيايس، فلألنظواثلقايف السائد يف املنطقة ايلوم ما هو إال استجابة ونتا
الطوىل يف تشكيله وصناعته وتسويقه وتروجيه، لرتسيخ هذا الواقع باسم ادلين، ويلتم إضفاء الرشعية 

من هذه األنظمة، تعمل حلسابها، وبدعمها املايل  اعليه، من خالل حتالفها مع حراكت دينية باتت جزء
 ما تزال ترز  حتت أششع صور والسيايس، ىلع حساب الشعوب وحقوقها وحريتها واستقالهلا اليت

 العبودية والطغيان السيايس اخلاريج وادلاخيل؟
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وغياب حقوق  فاكن هذا الكتاب اذلي يكشف أبعاد أزمة اهلوية، وأثرها ىلع احلرية السياسية،
ويعالج هذه اإلشاكيلة، اليت تتجىل يف أوضح صورها يف العبودية املطلقة اليت يعيشها وخيضع  املواطنة،

ملاليني من العرب األقحا  ىلع أرضهم وأرض أجدادهم يف اخلليج واجلزيرة العربية، ويف األغالل هلا ا
ذلي ويف اتلغيري ادليمغرايف الساكين ا اليت وضعت يف أعناقهم منذ احلرب العاملية األوىل إىل ايلوم،
ا نهم ليسوأ يلكتشفوا بعد ثمانني سنة تعرضت وتتعرض هل جزيرتهم تلكريس هذا الواقع السيايس،

 يعيشون يف إقطاعيات أقامها ، بل هم رقيقكبايق شعوب العالم ، وليسوا شعوباميف دوهلمواطنني 
عبيدا ىلع أرضهم، ويتم بيعهم ورشاؤهم واتلرصف فيهم يف أسواق  فيها االستعمار الغريب، يعيشون

ري يف أضعفها أقدر ىلع اتلأثشعوب العالم العريب وأفقر انلخاسة العاملية، دون الرجوع إيلهم، حىت غدا 
 واقعه السيايس، وأقدر ىلع املدافعة واملمانعة للتدخل األجنيب يف شئونه، من ثالثني مليون عريب

 يف جزيرة العرب، ليس هلم يف تقرير مصريهم أدىن رأي!  خلييج،

 فاكنوا كما قال األول:

  ود!ـهـش مـتأذنون وهـسـوال ي***        ويقىض األمر حني تغيب تيم 

 يدة يفوهم الشعوب الوح ،بعد أن اعتادوا ىلع العبودية وأرشبوها، فهم عبيد من حيث ال يشعرون
 حق ، ألنه الاختيار حكوماتها ولو اختيارا صوريا يف -حقرى هلا وال ي   بل-العالم لكه اليت ال تشارك 

واكفة حقوق  احلريةو يف األرض فضال عن السلطة والرثوة -احلاكمة األنظمةيف نظر -أصال هلا 
 ؟املواطنة

دلان يه يف ب ،كم بأنظمة أرسية حكما شمويلا مطلقاويه الشعوب الوحيدة يف العالم اليت ما تزال حت   
 أشبه باإلقطاعيات والعبيد منها بادلول والشعوب؟

رم من حقوق املواطنة رجرة قلم دون أي ضمانات دستورية منح وحت  ويه الشعوب الوحيدة اليت ت  
 احلاكمة؟ األنظمةحتيم هذه الشعوب من طغيان  -وال حىت حق اللجوء للقضاء- وقانونية

 ؟فيها اليت تعيش احلاكمة، ال باألرض وادلول األنظمةبويه الشعوب الوحيدة يف العالم اليت ترتبط 

، االوزراء يف حكوماته أو نصف احلاكمة ثلث يف العالم لكه اليت تشك األرس ويه الشعوب الوحيدة
 وتستأثر بكل وزارات السيادة دون أن جيرؤ أحد ىلع االعرتاض؟
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احلاكمة هلا بما يقارب ثلث دخل انلفط كحق  األنظمةيف العالم اليت تستأثر ويه الشعوب الوحيدة 
مليار  أليفون( تريل2حىت بلغت ثرواتها اخلاصة أكرث من ) ،دون أن جيرؤ أحد ىلع حماسبتها ،طبييع

 خلارج؟ دوالر يف ادلاخل وا

 خمصصات ىلع -ويبلغون اآلالف-حيصل فيها أبناء العشائر احلاكمة  يه ادلول الوحيدة يف العالم اليتو
 مايلة منذ الوالدة إىل الوفاة كحق مرشوع من الرثوة دون أي عمل أو جهد؟

 اكمةاحل ض الربوية اململوك أكرثها لألرسهذا مع العلم بأن اعمة اخلليجيني مدينون للبنوك بالقرو
كما تؤكده اإلحصائيات  %09ينني من الشعب الكوييت وحده ، حيث بلغت نسبة املدنفسها

 وادلراسات!

ويه الشعوب الوحيدة يف العالم اليت لم تعرف يف تارخيها مشلكة االستعمار وال مفهوم اتلحرير 
 واالستقالل؟

مدة قرن اكمل وحكمها خبمسة  ويه الشعوب الوحيدة يف العالم اليت احتلها االستعمار الربيطاين
وال ختزتن ذاكرتها  ،وخرج منها دون أن يواجه حرب حترير شعبية أو ثورة استقاليلة ،موظفني

 ؟واالستقالل أبطال للتحرير بطوالت أو اجلماعية أي

واذلي يتخذ  ،ويه الشعوب الوحيدة يف العالم اليت ختضع ايلوم لالستعمار العسكري األمريكي املبارش
بمشلكة أو تعيش  هذه الشعوب دون أن تشعر ،قاعدة الحتالل ادلول األخرى والسيطرة عليهامنها 

 إشاكيلة؟ 

لك هذه األسئلة املطروحة ال يمكن معرفة أجوبتها، وال اكتشاف أسبابها وعللها، إال بقراءة واعية 
امنة ية الغربية اثلتلاريخ املنطقة وتاريخ شعوبها، ملعرفة كيف قامت دوهلا، وما دور احلملة الصليب

وفرض هذا الواقع عليها، وكيف  ،ورسم حدودها ،يف تشكيلهام 0001-0001 األوىل منذ احلرب العاملية
يف خلق ثقافة دينية إسالمية تدافع عنها وتتعايش  بتوجيه من القوى االستعمارية جنحت حكوماتها

معها، وتقبل هذا الواقع بكل ما فيه من إشاكيلات وتناقضات تلقف حاجزا منيعا أمام لك قوى اتلغيري 
ملنطقة منذ اشعوب الوطين والقويم واإلساليم لصالح االستعمار األجنيب واالستبداد ادلاخيل، وتلظل 



9 
 

ليبية ادلول الغربية الص أيدي تتداوهلاو تعيش حالة )فقدان اذلاكرة(، ايلوم احلرب العاملية األوىل إىل
  بمباركة من اثلقافة ادلينية؟! الربيطانية ثم األمريكية االستعمارية ومحالتها العسكرية

 إىل:هذا وقد قمت بتقسيم ادلراسة 

 احلرية.ابلاب األول: إطاللة تارخيية ومقدمات رضورية عن إشاكيلة اهلوية ومفهوم  -0

 الفصل األول: تاريخ اخلليج واجلزيرة منذ ظهور اإلسالم إىل العهد العثماين.              

 الفصل اثلاين: قيام ادلويالت املذهبية يف اخلليج واجلزيرة العربية.

 الفصل اثلالث: احلمالت الصليبية ىلع اخلليج واجلزيرة العربية.

 واإلدارية للخليج واجلزيرة العربية يف ادلولة العثمانية.الفصل الرابع: األوضاع السياسية 

 الرئيسية ونفوذها ومناطق وجودها. الفصل اخلامس: املكونات االجتماعية

 ابلاب اثلاين: تاريخ دويالت الطوائف يف اخلليج واجلزيرة العربية: -2

 الفصل األول: ظهور دويالت الطوائف يف اخلليج واجلزيرة العربية.

 اثلاين: احلرب العاملية األوىل مقدماتها وتداعياتها.الفصل 

 الفصل اثلالث: مرشوع اثلورة العربية واململكة العربية املتحدة.

 .العربية م وتأسيس دويالت الطوائف0020الفصل الرابع: مؤتمر القاهرة سنة 

 الفصل اخلامس: جتليات أزمة اهلوية.

من األحداث إال ما ثبت وقوعه ثبوتا قطعيا باألدلة اتلارخيية  اأورد فيه أاّل وقد الزتمت يف هذا ادلراسة 
كما  أقترص ىلع الربط بني احلوادثأن و قدر اإلماكن، املوثقة كتابيا، وأن أجتنب اتلحليل واالستنتاج،

يه، وذلك بالرجوع إىل عرشات املصادر اليت ذكرتها، خاصة الوثائق الربيطانية والعثمانية ووثائق 
ة خمتلفة املصدر واجلهة، فال لربيطانية، وحيث تواتر ذكر احلادثة يف أكرث من وثيقحكومة اهلند ا

و ذكرتا أ ذلكر حادثة ما لم تؤكدها جهات عدة خمتلفة، اكلوثائق العثمانية والربيطانية إذا أطمنئ
 .أشارتا إىل حادثة معينة
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أن حجية الوثائق الربيطانية مطعون فيها، إذ تلك الوثائق إنما اكن يكتبها  وال يتصور واهم   
املسئولون الربيطانيون حلكومتهم، ويرصدون فيها أحداث املنطقة اليت احتلوها وأصبحوا يديرونها 

فهم أدرى بمجريات حوادثها، وال  واكنوا يرونها جزءا من مستعمراتهم اتلابعة هلم، مدة قرن تقريبا،
ما حيملهم ىلع تزييف احلقائق، إذ سبب جناحهم يف السيطرة عليها هو عنايتهم بتدوين لك  يوجد

حدث جيري بموضوعية وعلمية ليساعدهم ذلك ىلع اختاذ القرار الصحيح لبسط نفوذهم ىلع املنطقة، 
ن وئوإنما كتبوه لرؤسائهم كمسئولني يديرون ش ،فهم حني كتبوا تاريخ املنطقة لم يكتبوه كمؤرخني

، وأكرثها ظلت وثائق رسية دليهم حىت مىض زمنها اذلي خيىش من اإلعالن عنها اطق خاضعة هلممن
 فيه!

وإنما املقصود عندي هو عرض تاريخ املنطقة كما هو، ال كما زيفته اثلقافة الرسمية اليت اصطنعها 
املية األوىل، نذ احلرب العيف محلته الصليبية اثلامنة ىلع العالم اإلساليم م الغريب للمنطقة، االستعمار

وقد ترتب ىلع هذا الزتييف تداعيات سياسية خطرية ما زالت شعوب املنطقة تدفع ثمنها إىل ايلوم، 
ولعل من أشدها خطرا أزمة اهلوية اليت يعيشها )اهلنود السمر( ايلوم يف جزيرة العرب، يلصبحوا ايلوم 

وقحطان، ال ليشء إال ألنهم فقدوا اذلاكرة منذ عدنان   أرضهم وأرض أجدادهم وموطنهمغرباء ىلع
اجلماعية، بعد عقود من الطغيان واتلضليل اثلقايف واإلعاليم اذلي مارسه كبار دهاقنة السياسة 

 واثلقافة املأجورين باسم الوطنية تارة، وادليمقراطية تارة أخرى، وادلين تارة ثاثلة! 

بة، والشعوب املنهوبة، وحقوقها املسلوبة، كما أسأهل أن يعجل بفرجه هلذه األمة املنكوهذا وأسأل اهلل 
 الكريم، وهو سبحانه اتلوفيق والسداد يف القول والعمل، وأن جيعل عميل هذا خالصا لوجههسبحانه 

 .           ويل اتلوفيق

بما يناسب اعمة القراء، أما تفصيل ( عبيد بال أغالل )كتايبهذه املقاالت خمترصة من  ملحوظة:
 دويالت) ، وإىل صدور أيضا كتايب املوسويع الوثائيقاكمال مطبواع األحداث فإىل حني صدور الكتاب

 !الصليبية يف اخلليج واجلزيرة العربية( احلملة
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 األول بابال

 اهلوية إشاكيلة ىلع تارخيية إطاللة

 
 وفيه خمسة فصول:

 .اخللييج الويع وتزييف اهلوية استالب األول:الفصل 

 .العربية واجلزيرة اخلليج يف املذهبية ادلويالت قيام الثاني:الفصل 

 .العربية واجلزيرة اخلليج ىلع الصليبية احلمالت الثالث:الفصل 

 .ةالعثماني ادلولة يف العربية واجلزيرة للخليج واإلدارية السياسية األوضاع الرابع:الفصل 

 .وجودها ومناطق ونفوذها يف الكويت الرئيسية االجتماعية املكونات الخامس:الفصل 
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 األول فصلال

 

 تزييف الويع اخللييجاستالب اهلوية و
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 أبرز مظاهر أزمة اهلوية:

 يف:لعل أبرز مظاهر أزمة اهلوية اليت يعيشها اخلليجيون تتمثل 

  اهلوية:طمس  -0

وهو مظهر خطري من مظاهر أزمة اهلوية اليت يعيشها اخلليجيون، فاتلاريخ واثلقافة والعلم واملعرفة 
لكها عوامل رئيسة يف صياغة هوية املجتمع، وهذه العوامل تتعرض منذ عقود للزتييف واالخزتال 

وم تلك ث تقوانلحت والعبث من خالل مؤسسات ادلولة القطرية اتلعليمية واإلعالمية واثلقافية، حي
املؤسسات بممارسة دور خطري يف تضليل النشء وتزييف الويع اجلميع، خللق هوية وطنية جديدة 
يكون الوالء فيها لألنظمة احلاكمة، ال لدلولة بمفهومها الشامل اذلي يعين األرض والشعب والسلطة، 

  املرشوعة! ممارساتها غري وتلكريس الطبقية والفئوية باسم الوطنية املزعومة، إلضفاء الرشعية ىلع لك

فتاريخ دول اخلليج العريب ايلوم ال يمت تلاريخ شعب اخلليج وجزيرة العرب بصلة، فهو حييك فقط 
أكرث مما حييك تاريخ شعوبها، حىت أصبحت شعوب  -ودون مصداقية أيضا–تاريخ األرس احلاكمة 

ا خ األرس احلاكمة وتدور أحداثه لكهاخلليج تعيش حالة أشبه بفقدان اذلاكرة، فتارخيها يبدأ من تاري
 حوهلا، فيه اتلاريخ والشعب والوطن وادلولة، ويه قطب الرىح وال يشء غريها!

من أجل ترسيخ هوية ترىض باخلضوع املطلق لسلطة هذه األرس، واالعرتاف بمرشوعية  ولك ذلك 
نية ما تروجه اثلقافة الوطاستفرادها بالسلطة والرثوة، بناء ىلع حقها اتلارييخ املزعوم يف األرض ك

 اجلديدة!

فتاريخ ) :وقد عرب عن هذه األزمة اثلقافية السيايس الكوييت املخرضم ادلكتور أمحد اخلطيب بقوهل 
الكويت تعرض للزتوير واتلدجيل وأليغ دور الشعب الكوييت لكيا، وأصبحت الكويت لكها وتارخيها 

 (0) (.تاريخ اعئلة الصبا 

طيب هو نصف احلقيقة أيضا وليس لك احلقيقة اليت باب نصفها يف كتاب وما ذكره األستاذ اخل
اخلطيب نفسه، إذ حتدث يف كتابه عن تاريخ الكويت املدينة فقط، ال تاريخ الكويت ادلولة اليت 
اتسعت لتشمل مناطق واسعة من الصحراء وقبائلها اليت اكن هلا أكرب األثر السيايس يف أحداث املنطقة 

                                                           

 .11الكويت من اإلمارة إىل ادلولة للخطيب ص  (1)
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ن دويالتها املعارصة، كما سيأيت معنا يف الوثائق اتلارخيية، ومن يقرأ مثال تاريخ الكويت ويف تشك كيا
اذلي يدرس يف املدارس واملعاهد بل ويف اجلامعة جيد أنه يقترص فقط ىلع تاريخ مدينة الكويت اليت 

يف ميل إىل ما قبل االستقالل بمدة قصرية، بينما  حييطها السور، اليت لم تكن مساحتها تتجاوز ميال
طمس تاريخ ساكنها اذلين اكنوا فيها منذ مئات السنني وما زالوا يعيشون ىلع أرضها  -عن قصد-يتم 

الكويت ، أي ثمانية عرش ألف ضعف مساحة 2كم 01111حسب حدودها ادلويلة اليت تبلغ حنو 
 املدينة!

ارخيها، ومنازهلا، وآبارها، وحروبها، لك ذلك ليس من تاريخ فالقبائل اليت جتوب صحراءها، وت 
الكويت الرسيم، فعندما نتحدث عن شخصية تارخيية مشهورة كرااكن بن حثلني مثال وعن تارخيه 

 –ة والصبيحيةاذلي خاض أشهر معاركه ىلع أرض الكويت ويف صحرائها كملح واملطالع والوفر وهو-
 خ الكويت ادلولة!جند أن لك ذلك ليس جزءا من تاري

 ومنها:بينما حيدثنا اتلاريخ عن أحداث سياسية كربى جرت يف صحراء الكويت  

-ه0220قرب الكويت سنة  وقد نزل العجمان بقيادة رااكن بن حثلني ىلع الوفرة، ثم ىلع الصبيحية)
 (2)(.، ومعه مطري، عدة حروببن سعود م، ودارت بينهم وبني عبد اهلل بن فيصل بن تريك0111

نزلوا الصبيحية، املاء ) م، ىلع العجمان واكنوا قد0110- ه0292وقد أبار عبد اهلل بن فيصل سنة 
املعروف بقرب الكويت، فوجد عبد اهلل بن فيصل العجمان متفرقني ىلع الصبيحية، واجلهراء، والوفرة، 

ذ نازال ىلع الصبيحية وأخفأبار ىلع من اكن نازال ىلع الوفرة يلال فاكتسحهم، ثم أبار ىلع من اكن 
بن فال  رئيس العجمان نازال ىلع ملح، ولم يعلم بما اكن ىلع قومه إال بعد الغارة  أمواهلم، واكن رااكن

 .(3) (عليهم، واتلحم الفريقان وانهزم رااكن ببقية العجمان

، وملا رجع (1)واكن شيخ الكويت آنذاك صبا  اثلاين بن جابر األول، فلجأ العجمان إىل مدينة الكويت 
ث حي -قرب اجلهراء-عبد اهلل بن فيصل خرج رؤساء العجمان من مدينة الكويت وتوجهوا إىل اكظمة 

اكنت تزنل قبيلة الظفري وقبيلة املنتفق ونزلوا معهم، وحتالفوا ىلع اتلعاون ضد لك من يقصدهم شسوء، 
                                                           

 .22عقد ادلر  (2)
 .153، وحتفة املستفيد 333حتفة املشتاق  (3)
 .122تاريخ الكويت للرشيد  (4)
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ها ىلع ب شديدة اكنت اهلزيمة فيوأخذوا يغريون ىلع جند وابلرصة وحدثت بينهم وبني وايل ابلرصة حر
 (1) العجمان واملنتفق.

وقد نزل العجمان واملنتفق بعدها ىلع اجلهراء بعد أن حتالفوا، وتوجه إيلهم عبد اهلل بن فيصل رجيوشه 
واتلقوا يف املطالع وحصل بني الفريقني قتال شديد وغرق منهم يف ابلحر خلق كثري، وأقام عبد اهلل 

اسم ماكن مشهور قرب -، وقد قيل بأنه أطلق ىلع املطالع (2)مدة ثم ارحتل بن فيصل يف اجلهراء
 هذا االسم لطلوع ابن حثلني منه حني حورص، وقال أبياته املشهورة:  -اجلهراء

     مجعني واثلالث حبر***      ياهلل يا وين املطري        

، ومعهم املرة، ونزلت مطري، وبين هاجر، ويف السنة اليت بعدها نزل العجمان ىلع ماء كبد، وىلع اجلهراء
وبين خادل، وقحطان، وسبيع، ىلع ماء الوفرة، وقدم عبد اهلل بن فيصل، وأبار ىلع العجمان، وذلك يف 

 (9).وأقام عبد اهلل ىلع اجلهراء يقسم الغنائم، م0121 -ه0299سنة 

  :يمد  عبد اهلل بن فيصل حسايئألويف هذه املعركة يقول العالمة أمحد بن مرشف ا 

 رـمن ابلدو أمثال ابلحار الزواخ ***        واع توافرتـق يف )اجلهرا( مجــفواف 

 رــومن آل قحطان مجوع اهلواج***        )سبيعا( وجيشا من )مطري( عرمرم

 ـرـل واعمـقيـائل شىت من عـقب***        دي( ففيهـمـالـع )اخلـوال تنس مج

 واتر ــات ابلـفـنا واملرهـشسمر الق***       دواـتاع بيحية(ص)بال وماـبح قـفص

 واتر ـءنا بالـتـاـال جـز نقـرمـهـب***        دلاــبكاظمة حيث اتلىق جيش خ

 وجالت به الفرسان بني العساكر***        هاقت رجيشــراء ضــهـفلما أىت اجل

                                                           

124/  1تاريخ الكويت السيايس  (5)

124/  1، وتاريخ الكويت خلزعل 333فة املشتاق حت( 1)

35-33، وعقد ادلرر 222تاريخ الفاخري ( 2)
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إحدى معاركهم مع عبد اهلل بن فيصل ىلع ماء املرة يف قبيلة وقد اكن مع العجمان بعض من 
 حسايئ:ألالصبيحية، وفيها يقول العالمة أمحد بن مرشف ا

 درـوقادهم وابليغ من شأنه غ***        فصبح قوما يف الصبيحية اعتدوا  

 ومن حلسني ينتمون وما بروا ***        ـرـمان ومنهم شـوامـجـقبائل ع  

 ها بل لك أفـعاهلا مرـالئقــخ***        ةـذبـة )مريـة( غري عـفـائــوط  

ر(، )اهلواج كما جلأ عبد اهلل بن فيصل بعد خروج أخيه سعود عليه يف الرياض إىل قبيلة قحطان
 (1)!م0193-ه0201واكنوا ىلع آبار الصبيحية بقرب الكويت، وذلك سنة

اليت وقعت يف صحراء الكويت وساكنها  –وسيأيت تفصيلها الحقا-فهذه بعض احلوادث اتلارخيية  
 املوجودين فيها قبل وجود مدينة الكويت نفسها!

بل وتم تصوير احلروب اليت حدثت بني املدينة والقبائل املجاورة هلا املوجودة ىلع أرض الكويت ضمن  
ا أنه ىلع أنها حروب بني الكويت ادلولة وأعدائها اخلارجيني، ال ىلع -فيما بعد-حدودها ادلويلة 

حروب أهلية داخلية بني ساكن املدينة وساكن الصحراء اذلين يعيشون مجيعا ضمن حدود الكويت 
 ادلولة، عندما اكنت املنطقة لكها تتبع دولة واحدة وشعبا واحدا ووطنا واحدا يه اخلالفة العثمانية!

اتذة علم بار أسووصل األمر باتلضليل اإلعاليم وتزييف الويع وحتريف اتلاريخ بأن يقوم بعض ك 
ىلع هذا اتلضليل والزتييف، باداعء أن القبائل اليت تمثل ايلوم  ةاالجتماع بإضفاء الرشعية األكاديمي

أكرث من نصف املجتمع يه عنرص دخيل ىلع ساكن الكويت، وأنها تشك خطرا ىلع قيمه وثقافته 
ادلولة  املدينة شسورها، والكويتاملدنية احلرضية بقيمها الصحراوية القبلية، دون تفريق بني الكويت 

حبدودها، اليت أصبحت تضم ضمن حدودها أرايض القبائل العربية املوجودة يف صحرائها قبل قيام 
املدينة نفسها، وقبل هجرة آل صبا ، كما سيأيت بالوثائق، وقد أدى هذا االخزتال والزتييف والطمس 

الفئات وانتقاص حريتها وعدها عنرصا  املقصود إىل نتائج خطرية تمثلت يف مصادرة حقوق هذه
دخيال طارئا ال حيق هل ما حيق لغريه من املشاركة يف السلطة والرثوة والوظائف العامة بدعوى أنهم 

                                                           

 .25عقد ادلرر  (3)
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مواطنون من درجة ثانية وثاثلة، مع أنهم هم الساكن األصليون لألرض، تلنشأ أزمة شبيهة بأزمة 
ون، يلصبحوا الساكن األصليني، واهلنود غرباء ىلع اهلنود احلمر، اذلي جاءهم األوربيون املهاجر

 أرضهم وأرض أجدادهم!

قرت يف أن من أقدم القبائل اليت است -وسيأيت كشفها باتلفصيل-هذا يف الوقت اذلي تؤكد لك الوثائق 
ل )قب -كما يؤكد ذلك وايل بغداد مدحت باشا يف مذكراته-اكظمة قبيلة مطري فقد جاء إىل اكظمة 

  (0). م0191وقد اكن مدحت وايل بغداد سنة  ة مجاعة من قبيلة مطري(مخسمائة سن

األصليون من القبائل العربية، كبين خادل، وادلوارس، والعجمان، وعزنة،  مدينة الكويت ويتألف ساكن
للكويت فاكن يسكنها ابلدو اكلرشايدة،  -الصحراوية :أي–وبعض ابلحارنة، أما املنطقة ادلاخلية 

 (01).والعوازم

-إنه ال يذكر ايلوم يف تاريخ الكويت للطلبة يف املدارس واجلامعات إال غزو قبيلة مطري للجهراء 
القبيلة حتارب دولة وشعبا ووطنا ال مدينة ومشيخة معها ىلع األرض نفسها، ولكهم يتبع اخلالفة  وكأن

مد الصبا  استنجد بها حم بينما ال يذكر اتلاريخ املعارص أن القبيلة نفسها يه اليت -وادلولة العثمانية
م حلمايته من ابن رشيد، حيث ارحتلت بعض عشائرها بقيادة ماجد بن احلميدي ادلويش، 0102سنة 

 دون احتالل ابن رشيد هلا؟!  -كما سيأيت معنا-ونزلت قرب مدينة الكويت، وحالت 

، حىت ألخرىوما حيدث من طمس وتزييف تلاريخ الكويت حيدث مثله يف تاريخ شعوب دول اخلليج ا
باتت اهلوية الوطنية هوية ممسوخة ال حتفظ يف ذاكرتها سوى تاريخ األرس احلاكمة، وملدة تارخيية ال 

م، أي منذ بداية املرشوع االستعماري الربيطاين للمنطقة، واذلي اكن وراء إسقاط 0011تتجاوز سنة 
ة ثة عليها، وحتديد حدودها يف سناخلالفة العثمانية وتقسيم أقايلمها، وإقامة دويالت الطوائف احلدي

 م، وإقامة حكوماتها، ومحايتها، وترسيخها.0022

                                                           

 .31، وتاريخ الكويت للرشيد ص233مذكرات وايل بغداد مدحت باشا ص ( 3)

 .52/  1واخلليج العريب جلون كييل بريطانيا  (10)
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لقد تم اخزتال تاريخ شعب اجلزيرة واخلليج العريب اذلي هو من أقدم شعوب العالم، وأكرثها جتانسا، 
ال  اوأعمقها أثرا يف اتلاريخ اإلنساين، خاصة منذ ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربية، اذلي ظل جزء

يتجزأ من تاريخ ادلولة واخلالفة اإلسالمية اليت حكمت املنطقة كجزء من العالم اإلساليم، بل أهم 
أجزائه ىلع اإلطالق حيث احلرمني الرشيفني، إىل أن سقطت ادلولة العثمانية يف احلرب العاملية 

اعم من تاريخ 0311ول األوىل، إن هذا اتلاريخ الطويل لشعب املنطقة بأحداثه وأبطاهل وقبائله ومدنه ط
العرب املسلمني، لك ذلك تم اخزتاهل يف تاريخ ادلويالت الست اليت لم يكن هلا وجود كدول قبل 

 احلرب العاملية األوىل!

 وترشذمها:تشظي اهلوية  -2

كما تكمن أهمية اهلوية وخطورتها يف أنها تمثل أقوى عوامل الوحدة، فيه الرابط املشرتك املوحد 
بوتقته لك من يعيشون يف إطارها، ولعل من أبرز مظاهر أزمة اهلوية اليت يعيشها  اذلي يصهر يف

هو عجز اهلوية الوطنية عن إثبات مربرات وجودها،  -كحال لك الشعوب العربية-اخلليجيون 
فالكوييت حني يسافر من وطنه ويقف ىلع احلدود سااعت طويلة فيدخل السعودية أو قطر أو ابلحرين 

زال يف وطنه وبني أهله لم يغادرهم، وال جيد أي فرق بني هذه  أو عمان يكتشف أنه ماأو اإلمارات 
ادلول، كما ال يشعر أنه أجنيب فيها، بل إن لك أرسة يف الكويت ولك قبيلة فيها تمتد يف لك دول اخلليج 

احد، بال استثناء، إذ يه منطقة جغرافية واحدة، وشعب واحد، ولغة واحدة، ودين واحد، وتاريخ و
واعدات واحدة، وال يوجد أي مربر منطيق تلقسيمها إىل ستة شعوب، وست دول، وست حكومات، 
امهلل إال إرادة القوى االستعمارية اليت اقتضت مصاحلها تقسيم املنطقة ىلع هذا انلحو العبيث 

لسيطرة االفوضوي اذلي يناقض لك حقائق اجلغرافيا، واتلاريخ، وادليمغرافيا، ال لسبب إال تلحقيق 
 االستعمارية عليها!

لقد فشلت لك احلكومات اخلليجية فشال ذريعا يف أن تعرب عن هوية شعوبها تعبريا حقيقيا صادقا، 
كما فشلت اهلوية الوطنية القطرية يف أن تكون بديال عن اهلوية القومية العربية واإلسالمية حني 

يج شعوب اخلل تتقاطع معها، لكون اهلوية الوطنية ال تمثل إال فئة اجتماعية حمدودة جدا من مكونات
 احلاكمة وحاشيتها وال تعرب عن هوية مجيع مكونات املجتمع.األرس العريب ويه 
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لقد أصبحت اهلوية الوطنية أشبه باملولود اخلداج اذلي يودل مشوها غري قادر ىلع احلياة مهما حاولت 
يلة يش إشاكاحلكومات اخلليجية بكل وسائل اإلعالم واتلعليم نفخ رو  احلياة فيه، ألنها هوية تع

 ياالستالب وإشاكيلة االنتقاص وإماكنية مصادرتها رجرة قلم يلصبح الكوييت ليس كويتيا، والقطر
ليس قطريا، والسعودي ليس سعوديا، إنها هوية مسخ تمنح وتسلب، وتنتقص وتستكمل، وتطرأ عليها 
عوامل انلحت واتلعرية والزتييف، خبالف اهلوية القومية، فما يمزي اهلوية العربية أنها تودل مع اإلنسان 

ل إن يسلبها، ب العريب وتعيش معه دون أن يستطيع أي نظام سيايس أن يتحكم فيها أو يمنحها أو
العريب ال يستطيع أن ينفك عن هويته القومية وال خيار هل فيها، فالعريب يظل عربيا يف أي ماكن 
وزمان، سواء يف الوطن أو يف املهجر، وسواء يف ظل هذا انلظام أو ذاك انلظام، وسواء ظلت اخلريطة 

قطرية املستقبل، خبالف اهلوية ال الربيطانية اليت قسمت العالم العريب، أو تم تغيريها وتوحيدها يف
اليت قد تزول يف أي حلظة، وقد ال جند يف املستقبل بدلا اسمه السعودية أو الكويت أو اإلمارات أو 
ابلحرين، وال هوية سعودية وال كويتية وال إماراتية، إال إنه لن تزول جزيرة العرب، أو العرب كأمة، 

زيرة عربا أقحاحا كما اكنوا منذ أقدم عصور اتلاريخ، وسيظل العرب اذلين يعيشون يف اخلليج واجل
ومنذ عهد آبائهم عدنان وقحطان وإسماعيل وإبراهيم، وستظل هويتهم العربية واإلسالمية يه اهلوية 
اليت جتمعهم وتعرب عن كيانهم كشعب وأمة واحدة، خبالف اهلويات الوطنية اليت جعلت منهم راعيا 

ليت يه أشبه باإلقطاعيات منها بادلول، ويلصبح العرب اخلليجيون وتابعني يف دويالت الطوائف ا
فيها أشبه بالعبيد منهم باألحرار، مما جيعل احلديث عن تعزيز احلرية وادليمقراطية يف املنطقة حديث 
خرافة وترف ثقايف يف ظل أزمة اهلوية وإشاكيلة املواطنة اليت تعيشها شعوب اخلليج العريب يف ظل 

 ئف احلايلة. دويالت الطوا
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  اخلليجيون بني احتاللني: 

يرتدد سؤال خطري يف جنبات الساحة اثلقافية والسياسية اخلليجية ما سبب هذه السلبية اليت تعيشها 
شعوب املنطقة؟ وما هذه الرو  املمسوخة اليت تعيق شعوبها عن احلراك كما جيري يف لك بدلان العالم 

 العريب؟

وهو سؤال مرشوع حيتاج إىل فهم عميق تلاريخ املنطقة والتشوهات الفكرية وادلينية واثلقافية اليت 
 تعرض هلا اإلنسان العريب اخللييج!

طقة ايلد الطوىل يف رسم خريطة املن الربيطاين منذ ما قبل احلرب العاملية األوىل اكن لالستعمارلقد  
احلرب  وبعد وتقسيم اخلليج العريب إىل دويالت ختدم مصاحله االستعمارية، ىلع هذا انلحو احلايل،

العاملية اثلانية، وبعد ضعف انلفوذ الربيطاين وازدياد انلفوذ األمريكي حلت أمريكا حمل بريطانيا 
يرة تعد اخلليج واجلز أصبحتيف املنطقة، بعد أن سلمت بريطانيا العهدة للواليات املتحدة اليت 

منطقة اسرتاتيجية حيوية بالنسبة هلا، وقد تزامن دخوهلا مع ازدياد موجة اتلحرر واالستقالل  العربية
يف العالم لكه بعد احلرب العاملية اثلانية، غري أنها استطاعت بالعمل ادلبلومايس، والضغط السيايس، 

اكمب )اقية وانلفوذ االقتصادي، السيطرة ىلع املنطقة من جديد ششك غري مبارش، وقد اكنت اتف
، للمنطقة، ثم اكنت حرب اخلليج األوىل املبارش مع مرص أول خطوة ىلع طريق عودة االستعمار (ديديف

ثم اثلانية، سببا رئيسا يف جلوء دول املنطقة إىل عقد معاهدات احلماية مع أمريكا اليت ظلت تتحني 
ما الل العسكري املبارش، تماما كالفرصة للسيطرة ىلع العراق، فلم جتد إال اللجوء إىل احلرب واالحت

، ثم باخلليج العريب عن طريق م0112سنة  فعلت بريطانيا اليت بدأت سيطرتها ىلع املنطقة بمرص
إىل م 0112، من سنة ثالثنيمعاهدات احلماية، وانتهت بالسيطرة ىلع العراق بالقوة العسكرية بعد 

 ديكمال سيطرتها ىلع املنطقة منذ اكمب ديفويه تقريبا نفس املدة اليت احتاجتها أمريكا إلم، 0002
 ؟!م2113إىل احتالل العراق سنة  م،0091سنة  مع مرص
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 م2113دخول قوات االحتالل األمريكي بغداد سنة             م0009سنة  دخول قوات االحتالل الربيطاين بغداد      

ايلوم حتت سيطرة االستعمار األمريكي اجلديد ششك جيل مبارش سياسيا اجلزيرة العربية قد باتت ل  
، وهو وهلد القواعد العسكرية اليت حتيط باجلزيرة واخلليج العريب وتوجد يف مجيعمن خالل وعسكريا 

ما يعين فقدان السيادة واالستقالل لعدم تكافؤ القوى بني الطرفني احلايم واملحيم، وهو ما داع 
سيتحتم ) :يكي السابق نيكسون إىل تأكيد أهمية السيطرة ىلع املنطقة عسكريا بقوهلالرئيس األمر

ىلع أمريكا أن تتوىل مسئويلة ضمان أمن اخلليج بقوتها العسكرية، وأن نواصل تكديس املواد 
مسبقا، ويفرض الواجب علينا تعزيز تسهيالت اإلنزال ابلحري واجلوي للقوات األمريكية يف منطقة 

 .(00) (لعريباخلليج ا

وتعود األسباب اليت أدت إىل قابلية شعوب اخلليج واجلزيرة لالستعمار األجنيب األول الربيطاين واثلاين 
  األمريكي إىل:

االستبداد السيايس اذلي حكم الفرد اذلي رسخته بريطانيا يف املنطقة، وغياب احلرية، و -0
املصريية، وتهميش حق الشعوب يف الرقابة ىلع صادر حق األمة يف املشاركة يف اختاذ القرارات 

، وختيل األمة عن القيام بما أوجب اهلل عليها السلطة وممارساتها السياسية واتفاقياتها ادلويلة
ويلة والرأي، ومراقبتها، وحماسبتها يف لك ما تأيت ئيف جمال اختيار السلطة، ومشاركتها املس

 ون املنطقة.ئستعمار اتلنفذ تدرجييا يف شوتذر وهو أول وهن دخل ىلع األمة سهل لال

                                                           

 .155ما وراء السالم ص  (11)
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قابلية شعوب املنطقة للخضوع لالستبداد ادلاخيل جعلها أكرث قابلية للخضوع لالستعمار  -2
اخلاريج وأكرث تأقلما معه، وهلذا لم تعرف املنطقة حركة حترر وطين من االستعمار الربيطاين 

الشعوب واحلكومات خالهلا مشلكة يف لم جتد ، واذلي سيطر ىلع املنطقة لكها مدة قرن اكمل
، كما تؤكد ذلك وثائق اخلارجية الربيطانية، ىلع خالف الوضع وجوده واتلعامل معه وخدمته

يف أكرث دول العالم آنذاك اليت رفضت شعوبها االستعمار وتصدت هل حىت حتررت وحصلت 
 !ىلع استقالهلا

ب طاين آنذاك نفسيا وثقافيا، واستطاع املندولقد تأقلمت شعوب املنطقة رسيعا مع االستعمار الربي 
 الربيطاين أن يدير وحده شئون اخلليج واجلزيرة والعراق دون كبري عناء؟! 

ولعل أخطر ما يف األمر جنا  االستعمار يف توظيف بعض علماء ادلين املسلمني يف خدمته وخدمة 
 اهد ال كمستعمر؟واتلعامل معه كمع، وإضفاء الرشعية عليها، خمططاته االستعمارية

 يه اليت اكن هلا أكرب األثر يف استثارة الشعوب يف يف ستينات القرن املايضلقد اكنت الرو  القومية 
اجلزيرة العربية ضد الوجود االستعماري يف املنطقة يف الوقت اذلي استطاع االستعمار واحلكومات 

نيب  ترفض رفضا قاطعا اخلضوع لألجاحلليفة هل تدجني ادلين وعلمائه وحتطيم الرو  اإلسالمية اليت
 وترى ادلخول حتت حكمه وسيطرته كفرا خيرج من اإلسالم ويصطدم بأصوهل القطعية؟

 عن أثر املد القويم ىلع شعوب املنطقة فقال:املسئول الربيطاين يف اخلليج  ديكسونلقد حتدث 
ألجانب املتطرفني القوميني ضد اواملؤسف يف ذلك لكه أنه يف الوقت اذلي يزتايد فيه شعور الشبان )

 ن عرب الصحراء القداىم وكبار جتار املدينة انلافذين اذلين ماإف ،وضد الربيطانيني بصورة خاصة
وا يتحولون ببطء ضد الغربيني ألسباب ختتلف تماما، فهؤالء وهم أزالوا حيبون وحيرتمون اإلجنلزي بد

... .خطرا يهدد اعداتهم وأخالقهم وتقايلدهم وديانتهم مؤمنون متدينون يرون يف اتلأثري الغريب بماديته
وهكذا جند أن العريب املر ! اذلي ينتيم للمدرسة القديمة أصبح ضد األجنيب ىلع الرغم من أن 

 .(02)( األسباب املوجبة هلذا الشعور ليست مماثلة لألسباب ادلافعة ألبناء اجليل اجلديد؟!

                                                           

 (.223/  2 ) الكويت وجاراتها (12)
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 لالستعمار واخلضوع لألجنيب املحافظة جتمعات اخلليجيةقابلية امل ديكسونويظهر جليا من الكم 
اليت تكّن هل مشاعر احلب واالحرتام! وأن حتول هذه املشاعر لم يكن شسبب رفضها لالستعمار أو 

بل السبب خوفها من قيم الغرب املادية ىلع اعداتها ودينها لكونها ، تطلعها للحرية واالستقالل
لوال املد القويم يف العالم العريب آنذاك اذلي ألىق بظالهل ىلع املنطقة جمتمعات مؤمنة متدينة؟! وأنه 

لكها ودفع الشباب يف املجتمعات اخلليجية للتطلع للحرية واالستقالل ملا تغريت أوضاع املنطقة عما 
يه عليه قبل ذلك، إذ اكن عرب الصحراء وكبار اتلجار املؤمنون املتدينون يكنون للمستعمر مشاعر 

االحرتام، ولم حتل ثقافتهم اإلسالمية، وال تدينهم دون اخلضوع لألجنيب واحرتامه وحمبته مدة احلب و
 صبحتل ،قرن اكمل بعد تدجني احلكومات دين املجتمع وثقافته ىلع يد بعض رجال ادلين أنفسهم

 املجتمعات أكرث قابلية واستعدادا للخضوع لالستبداد من جهة واالستعمار من جهة أخرى وإضفاء
 الرشعية ىلع ذلك الواقع باسم ادلين؟!

 يين، فاخلليجيون بعلمائهم وداعتهمادلوما زالت هذه العقدة يه املتحكم يف الويع اجلميع وباخلطاب 
وشيوخ دينهم ال يهمهم كثريا أن تبىق القواعد األجنبية يف املنطقة، وال يهمهم أصال أن تكون 

ثريا أن تنهب ثروات املنطقة، بقدر ما يهمهم املحافظة حكوماتهم حتت انلفوذ األجنيب، وال يهمهم ك
 ىلع تقايلدهم واعداتهم! 

فهم خيشون أن تؤثر احلضارة الغربية فيهم ويف سلوك شبابهم ونسائهم أشد من خشيتهم ىلع استقالل 
 دوهلم، ألنهم أصال ال يشعرون فيها باملواطنة، ومن ثم ال يهمهم استقلت أم اضمحلت!

ة وقواعده العسكرياألمريكي ا سبب تقبل املجتمعات اخلليجية عودة االستعمار يفرس نلما وهذا 
ون املنطقة لكها بعد ضعف اتليار القويم واحنساره بعد الغزو ئوسيطرته السياسية من جديد ىلع ش

م وجنا  االستعمار مرة ثانية يف توظيف ادلين اإلساليم يف خدمته بصدور 0001العرايق للكويت سنة 
 ،ى اليت تضيف الرشعية ىلع وجوده وحترم رفضه أو مقاومته ولو باللكمة احلرة والوسائل السلميةالفتاو

حىت خرج داعة الفتنة باسم السنة وبإيعاز من السلطة يلقولوا للخليجني )أمريكا ال تمثل خطرا 
 ؟!(اين حمفوظادلىلع ديننا إنما جاءت للنفط فقط وهو ال يهمنا مادام 

إدرااك حقيقيا وأنها ما زالت منذ وجدت صناعة  املنطقةدول أوضاع شعوب هذه العدم إدراك  -3
، وعدم استشعار وطبيعته ، بل عدم معرفة ماهية االستعماراستعمارية من األلف إىل ايلاء
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وعدم معرفة أسايلبه، وقد حتدث العالمة السيد حممود شاكر احلسيين عن وسائل  ،وجوده
م، وادعت أنها 0112دخلت بريطانيا بالدنا بازية سنة ): االستعمار الربيطاين ملرص فقال

 -نسبة إىل قائدها أمحد عرايب-جاءت ليك توطد نلا أراكن عرشنا، وتطفئ نار الفتنة العرابية 
كما يسمونها، وزعمت أن بقاءها لن يطول، فلم تمض مخسة أيام حىت ألغت اجليش املرصي، 

 ، ورسحت اجلنود، وجردت الضباط الصغار ومزقت ابلحرية املرصية، وأغلقت مصانع السال
، وقدمت كبار الضباط للمحاكمة، ووضعت الرشطة لكها حتت سيطرتها املبارشة، ممن رتبه

 .(03).(..وتتبعت األحرار اذلين اشرتكوا يف اثلورة، فقبضت عليهم أو رشدتهم

زائفة! دون اثلقافة الإن وجود احلكومات الصورية يف نظر اخلليجيني اكف يف نيف وجود االستعمار يف 
إدراك أن االستعمار أحرص منهم ىلع بقاء مثل هذه احلكومات تلنفيذ خمططاته من خالهلا، وأن األمر 

جيب أن نفرق بني الشعب واحلكومة، فاحلكومة يف ابلالد املنكوبة باالحتالل ) :كما يقول حممود شاكر
سياستها، ومن خداع انلفس أن يتصور  جزء من نظام االستعمار، ولو زعمت أنها مستقلة يف ترصيف

إنسان أن احلكومة تمثل إرادة الشعب، وخباصة إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن مجيع حكومات االستعمار، لم 
تستنكف أن تعاونه مرات، وأن ختضع ملا أراد أن خيضعها هل، وأن تبىق يف مناصب احلكم ويه تعمل 

خمتلفان يف عهد االستعمار، ولك معاهدة بني بأمره وختطب يف هواه، فاحلكومة والشعب شيئان 
احلكومة واالستعمار باطلة من أساسها، ألنها معاهدة بني املستعمر وصنيعته، ال تتعدى أن تكون 

 .(01)(معاهدة عقدها املستعمر بينه وبني نفسه

قدرة االستعمار ىلع توظيف ادلين يف خدمته ششك مبارش أو من خالل توجيه احلكومات  -1
 ، وكما استطاعالعلمية، واتلعليمية، بل وحىت املساجد، حنو ما يريده االستعمارللمنابر 

االستعمار الفرنيس يف اجلزائر توظيف علماء ادلين املسلمني والطرق الصوفية يف خدمته، 

                                                           

وقد قامت الواليات املتحدة وبريطانيا بعد احتالل العراق سنة ، 311مجهرت مقاالت حممود شاكر اجلزء اثلاين ص  (13)
يد السياسة القديمة، فتم حل اجليش العرايق، وتم إلغاء اتلجنم والسيطرة ىلع اخلليج العريب بالاكمل، باتباع نفس 2113

اإلجباري يف الكويت، وتم تقليص عدد أفراد السلك العسكري يف لك دول اخلليج، وتم إلغاء قوات درع اجلزيرة 
!العربية

 .311املصدر السابق ص  (14)
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وحتويل املنابر العلمية إىل منافذ لالستعمار اثلقايف حترم مقاومته وجتزي اخلضوع هل باسم 
، وتارة بدعوى املصلحة، وتارة بدعوى عدم القدرة (01)ى طاعة أويل األمرادلين، تارة بدعو

 .لخإ ىلع مواجهته، ومن ثم سقوط الواجب، بل وحرمة املقاومة بدعوى وقوع املفاسد...

ومثلما جنح الربيطانيون يف توظيف بعض املرجعيات الشيعية والسنية يف العراق بعد احتالهل يف احلرب 
ا قالت )املس بيل( اليت اكنت املسئول األول الربيطاين إلدارة شئون العراق بعد العاملية األوىل، كم

كما إن اذلين اشرتكوا منا بادلراما )املرسحية( سوف لن ينسوا ) احتالهل يف احلرب العاملية األوىل
 -السيد عبد الرمحن الكيالين نقيب بغداد السين-العضد واملؤازرة الذلين قدمهما نلا لك من انلقيب 

مثل  -انلقيب الصويف :أي–ىلع أن فائدة ادلرويش  -املرجع الشييع األىلع-والسيد حممد اكظم الزيدي 
يف هذا الشأن هلا حدودها، حيث لم يكن بوسع لك منهما أن  -املرجع الشييع :أي–فائدة املجتهد 

 .(02)(يكون يف املقدمة، أو أن جيازف بتحمل انلقد

ن، توظيف ادليمن خالل احلكومات كذلك استطاع االستعمار األمريكي اجلديد يف اخلليج العريب 
، واملدارس السلفية، واحلوزات الشيعية، يف خدمته، وإضفاء ، والقوى السياسيةواحلراكت اإلسالمية

! وتارة بدعوى طاعة ويل املعاهدالرشعية ىلع وجوده، وحتريم مقاومته، تارة بدعوى أن هل حكم 
  وتارة بدعوى عدم القدرة ىلع مقاومته! األمر؟!

رشوعية من اإلفتاء بم قد استطاع االستعمار أن يوظف ادلين يف لك خطوة خيطوها يف املنطقة ابتداءل
عية املنع يف فلسطني، ثم اإلفتاء بمرشو االستشهاديةالصلح مع إرسائيل، ثم اإلفتاء بتحريم العمليات 

يف املساجد، دون إدراك خطورة تدخل االستعمار إىل هذا احلد يف مساجد األعداء من ادلاعء ىلع 
املساجد حنو ما خيدم وجوده، ويزيل  توجيه ثقافة املجتمع من خاللخطورة املسلمني وعباداتهم، و

احلاجز انلفيس الرافض هل، ثم تربير تطوير املناهج اتلعليمية حلذف لك ما يعزز رو  املقاومة للوجود 
صدر بينما ال ي-األجنيب، ثم صدور الفتاوى يف جتريم لك من يتعرض هلذا الوجود واتهامه باإلرهاب 

 -رق السلمية، وال ما يندد رجرائمه ضد املسلمني يف لك ماكنيف املقابل ما يدعو إىل إخراجه ولو بالط
                                                           

 للنعييم.انظر تفاصيل هذا املوضوع يف كتاب )دور العلماء يف ثورة اجلزائر(  (15)

م وغريه 2113وراجع مذكرات بريمر احلاكم العسكري للعراق سنة . 421فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (11)
 من املذكرات اليت تتحدث عن خدمات مراجع ادلين يف العراق ملرشوع االحتالل!
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  احتاللىلعثم يف صدور الفتاوى اليت تربر مرشوعية رضب أفغانستان، ثم اإلفتاء بمرشوعية إاعنته 
 !(09)العراق

 

 يابغضعف احلس القويم والوطين دلى شعوب املنطقة وهو ما أدى إىل قبول الوجود األجنيب ل -1
الرو  القومية اليت ترفض بطبيعتها أي وجود أجنيب ىلع أرضها، وكذا ضعف احلس الوطين 

ب اثلقافة شسب اذلي يربط األفراد بأرض الوطن حيث ال يشعر اخلليجيون بارتباطهم بأوطانهم
، حيث الشعور باالنتماء إىل القبيلة مع امتدادها يف عدة دول القبلية الصحراوية من جهة

سبب ، وشعور باالنتماء للوطن املصطنع اذلي قسم القبيلة الواحدة ومزق كيانهاأقوى من الش
وأن حصوهلم عليها ونزعها من حق باملنح ال باالستحقاق، شعورهم باكتساب جنسياتهم 

إال يف ظل االستعمار الربيطاين، بينما وجود  احلكومات اليت لم يكن هل وجود وال حدود
 آالف السنني ولكها تعود إىل أصل واحد، فأصبحت بعد الشعوب ىلع هذه األرض يمتد إىل

االستعمار وقيام ادلول احلديثة ال تشعر باملواطنة هلا، إذ ال تمثل هذه ادلول قوميات حمددة، 
وال تعرب عن هوية حقيقية هلذه القبائل اليت توجد ىلع أرض اجلزيرة واخلليج العريب منذ 

 آالف السنني؟!

تعزز االنتماء إيلها، ومع ضعف احلس  ةبديل املصطنعة إجياد هوية وطنية ولم تستطع هذه الكيانات
، لم يستطع احلس ادليين أن حيول من جهة أخرى الوطين لشعوب املنطقةاحلس و من جهة، القويم

دون قبول الوجود األجنيب شسبب إماكنية تأويل ادلين وتوظيفه، وهو ما ال يمكن مع الشعور القويم 
، وهلذا جنح الشيخ عمر املختار يف يلبيا، والسيد عبد القادر اجلزائري، والشيخ دهوالوطين حال وجو

املجاهد عبد الكريم اخلطايب والسيد املهدي، يف قيادة القبائل يف يلبيا واجلزائر واملغرب والسودان يف 
عليها  ةحرب حترير ضد االستعمار بالرو  ادلينية، واحلمية اإلسالمية، ويه الرو  اليت تم السيطر

                                                           

 م02/3/2113بتاريخ  0931عدد يفة الوطن انظر فتوى عميد لكية الرشيعة رجامعة الكويت حممد الطبطبايئ يف صح (12)
حول وجوب القتال مع اجليش األمريكي يف حرب احتالل العراق وأن القتال معهم من اجلهاد يف سبيل اهلل، ثم فتواه 

 بعد ذلك بأن ما تقوم به املقاومة العراقية ضد قوات االحتالل هو إرهاب!
 ف السعودية حول املوضوع ذاته!وانظر فتاوى عبد املحسن العبياكن يف القنوات الفضائية والصح
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ايلوم باخلطاب ادليين يف اجلزيرة واخلليج العريب، كما سبق للحكومات السيطرة ىلع الرو  القومية 
                              يف اخلمسينيات من القرن املايض لصالح املرشوع االستعماري!

ارخيية اتل لشعوب املنطقة يف العرص احلديث، وعدم وجود القيادات ضايلانعدام اتلاريخ انل -1
املعارصة اليت تلهم األجيال اجلديدة، وتلهب محاسها، وتكون نرباسا هلا ىلع طريق احلرية، 
فعدم قيام حراكت حترر ضد االستعمار الربيطاين جعل ذاكرة املجتمع اخللييج خلوا وصفرا 

رر تماما من ثقافة املقاومة، وثقافة الرفض لالستعمار اليت يمكن استثمارها لصالح حركة حت
 الوقت اذلي حتفظ فيه ذاكرة الشعب اجلزائري واملرصي واملغريب ضد االستعمار اجلديد، فيف

واللييب والسوري مئات األبطال والقيادات اتلارخيية اليت تصدت لالستعمار كعمر  والسوداين
وسف يعرايب، وعبد القادر اجلزائري، وعبد الكريم اخلطايب، وأمحد املختار، ومصطىف اكمل، و

باإلضافة إىل عرشات املواقف ابلطويلة، واحلروب  لخإ لعظم، وعبد القادر احلسيين...ا
 ،ضد االستعمار، ختلو يف املقابل ذاكرة شعوب اخلليج واجلزيرة العربية من لك ذلك ةاجلهادي

بل صار صنائع االستعمار الصلييب هم األبطال اتلارخييني للمجتمعات اخلليجية ىلع نمط 
                   ؟!     يف أفغانستان واجلعفري واجلليب واملاليك يف العراقبطولة كرزاي 

م، املنظ مايعغياب الويع السيايس وعدم معرفة املنطقة باألحزاب السياسية والعمل اجل -9
ورفض ثقافة املجتمع هلا باسم ادلين أيضا، مع أنه ال يمكن أن تقوم حركة حترر ضد 

 سياسية تعمل ىلع حشد اجلماهري تنظيماتيس السليم إال ب، ولو بالضغط السيااالستعمار
تلنتظم صفوفها خلفها، وجتعل هدفها إخراج االستعمار، والعمل ىلع حتقيق استقالهلا عن 

 ة.الوجود األجنيب، ولو عن طريق املقاومة السلمي

بة وترشذم املنطقة وشعبها الواحد إىل سبع دويالت يف اجلزيرة العربية اليت يه مهد العر -1
اذلي جاء باتلوحيد، بعد أن اكنت قبل احلرب العاملية إقليما واحدا تابعا  ومهبط اإلسالم

 !للخالفة العثمانية

وقد استطاع االستعمار الربيطاين، ترسيخ هذا الواقع ليسهل عليه السيطرة ىلع املنطقة لكها وفق 
أقلمها معه، مع عدم رشعيته، تقبل الشعوب هذا الواقع وتباد الوضع تعقيدا دزاسياسة فرق تسد، و

ومع خطورته، فلم يعد لشعوب املنطقة اليت تمثل شعبا واحدا وأرضا واحدة منذ آالف السنني أي 
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مة، مليون نس أكرث من مخسنيبلغ مع ايلمن يقدرة ىلع تغيري واقعها إىل األفضل، مع أن تعدادها 
قاعدة عسكرية تنطلق منها أكرب احلمالت الصليبية ىلع العالم العريب أكرب وحتولت اجلزيرة لكها إىل 

 ؟!أثر يف جمريات األحداثواإلساليم دون أن يكون لشعوبها أي 

ساهمت لكها يف خلق أزمة اهلوية ومن ثم شيوع الرو  االنهزامية والسلبية فهذه األسباب اثلمانية 
قوط سسهولة إىل  لك هذه األسباب أدتبداد، وقد السياسية والقابلية لالستعمار، والقابلية لالست

ششك مبارشة، بعد أن استطاعت أن تتخلص منه  حتالل األجنيباملنطقة مرة ثانية حتت سيطرة اال
، تأثرا منها باألوضاع اخلارجية، اكملد القويم اذلي اجتا  القرن العرشين إىل حد كبري منذ سبعينات

قتيض ، وهو ما يعوب واستقالل ادلول بعد احلرب العاملية اثلانيةالعالم العريب لكه، وحركة حترر الش
دراسة تاريخ شعوب املنطقة وأطوارها اليت مرت بها حىت آلت بها احلال إىل ما يه عليه ايلوم من سلبية 

 ..سياسية، لفهم أبعاد هذه اإلشاكيلة.
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 ظلت اجلزيرة العربية إقليما مهما للخالفة وادلولة اإلسالمية طول عصورها وىلع اختالف عواصمها
ال إ اإلسالمية إذ ال تثبت رشعية اخلالفة وادلولة، (إسطنبول -القاهرة  -بغداد  -دمشق  -)املدينة 

حبماية احلرمني الرشيفني يف مكة واملدينة، فقد اكنت اجلزيرة العربية قاعدة ادلولة اإلسالمية 
طوال العهد املدينة أيضا اعصمة اخلالفة ه، ثم اكنت  00 - 0واعصمتها املدينة يف العهد انلبوي الرشيف 

 بعد ذلك أصبحت، حيث ه032 إىل ـه11إىل دمشق يف العهد األموي سنة ، ثم انتقلت ه11 - 00الراشدي 
 ـهطوال العهد العبايس حىت سقوطها ىلع يد اتلتار سنة 032سنة  للخالفة العباسيةالعاصمة  بغداد
ه، ثم أصحبت العاصمة يه القاهرة بعد انتقال اخلالفة العباسية إيلها حتت سلطان املمايلك، إىل 212

اخلليفة العبايس، فأصبح أول خليفة مسلم غري ه، وبايعه 023أن دخلها سليم األول العثماين سنة 
ت اعصمة وظل -سطنبولإ- ألستانةا، وانتقلت اخلالفة واعصمة ادلولة اإلسالمية إىل وغري قريش عريب

م، وإلغاء اخلالفة 0001العثمانية يف احلرب العاملية األوىل سنة  الفةلدلولة اإلسالمية إىل هزيمة اخل
ريطانيا وفرنسا أقايلم اخلالفة العثمانية بما فيها اجلزيرة العربية م، واحتالل ب0023بعد ذلك سنة 
 والشام والعراق.

مهما من أقايلم ادلولة اإلسالمية لوجود  القد ظلت اجلزيرة العربية طوال تلك العصور اإلسالمية جزء  
حيانا من أطرافها أ يفمكة واملدينة، ولم تقم فيها أي دولة مستقلة عن اخلالفة، إال ما اكن يقع 

 ماراتإلاك-فيها، لفرتة قصرية  ت، ال يتجاوز حدود املنطقة اليت قامبلعض اإلمارات استقالل ذايت
واليت ال تلبث مدة حىت تعود كجزء تابع للخالفة اإلسالمية أو تسقط ، اليت قامت يف ايلمن وعمان

ت يف رشق كما قام -كما سيأيت بيانه اكلربتغايل ثم اهلونلدي ثم الربيطاين-حتت االحتالل األجنيب
 .إسطنبول ظلت تابعة للخالفة يف بغداد ثم القاهرة ثم إماراتاجلزيرة العربية وغربها ووسطها 

 اجلزيرة العربية:اخلليج ويف املذهبية  تاليقيام ادلو 

قيام  -ةياخلالفة العثمانوسيادة  حتت نفوذ- ور املتأخرةوقد شهد اخلليج واجلزيرة العربية يف العص 
اإلمامة  - ذهب)املدينية وسياسية واجتماعية أسس  ةأقايلم رئيسية ىلع ثالث ةيف ثالث إماراتثالث 

 :ذه ادلويالت يههوالقبيلة(  -
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  عمان:اإلمارات اإلباضية يف  -0

ادلولة ايلعربية ثم السعيدية ىلع أساس املذهب اإلبايض، وارتكزت ىلع قبائل عمان فيها حيث قامت 
ونرصتها لدلعوة، وقامت السلطة فيها ىلع أساس اإلمامة ال امللك، حيث اكنت ابليعة تعقد لألئمة 

 !للقيام بنرصة ادلين وتنفيذ أحاكمه
ال يقرون نظرية  -م0921كما يقول املؤرخ اكريستني ينبهور يف زيارته ملسقط سنة -فاإلباضيون )

احلاكم ادلائم، ويف رأيهم أن اإلمام املنتخب البد أن يتوىل اإلمامة عن طريق االنتخاب يف لك مرة، 
وال حيق ألي أرسة أو طبقة أن حتتكر احلكم نلفسها بالوراثة، ومن حق أي فرد، مهما اكنت طبقته 

الستقامة ادلينية واألخالقية، ومن أو وضعه االجتمايع أن يتوىل مسئويلة احلكم، إذا توافرت فيها ا
واجب املسلمني الصادقني أن يقوموا بإقالة أو إعالن بطالن رشعية أي حاكم ال تتوفر فيه خصائص 
اإلمامة الصحيحة، ومن حق املسلمني خلع إمامهم عن السلطة إذا ملسوا فيه احنرافا أو خروجا ىلع 

 (01).(لس مشرتك من زعماء القبائل ورجال ادلينتلك املبادئ، أما عملية االنتخاب فتتم عن طريق جم
وهذا أوضح ديلل ىلع معرفة شعوب املنطقة وممارستها للحكم الشوري االنتخايب، وحق األمة يف  

انتخاب السلطة، قبل اثلورة الفرنسية ومبادئها، وقبل االستعمار الصلييب الربيطاين اذلي فرض ىلع 
هل كما سيأيت تفصيله لكون انلظام الربيطاين اكن ملكيا  املنطقة احلكم الورايث ورسخه حبمايته

 وراثيا!

 :ايلمناإلمارات الزيدية يف  -2 

يف صعدة وارتكزت ىلع قبائل اجلبال ، عدة ىلع أساس املذهب الزيدي دويالتوقد قامت فيه 
األئمة الزيدية ، واكن أشهرها دولة ونرصتها لدلعوة، وقامت السلطة فيها ىلع أساس اإلمامة ال امللك

م ىلع يد اإلمام السيد رشف ادلين حيىي الزيدي من ذرية حيىي بن زيد بن 0119 ـه002اليت قامت سنة 
م، وقد جنح 0022يلع بن احلسني بن يلع، إىل أن سقطت بقيام اجلمهورية ايلمنية يف صنعاء سنة 

ة ملدينة حتت سيادة اخلالفالعثمانيون يف شسط نفوذهم عليها، منذ دخول اجلزيرة العربية ومكة وا
 العثمانية.

                                                           

 . 11ـ14/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 13)
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 :جنداإلمارة الوهابية يف  -3

د ىلع يد الشيخ حممد بن عب ذهب احلنبيلاملادلعوة السلفية وىلع أساس  إمامة قامت فيه أول يتوال
الوهاب، وارتكزت ىلع نرصة القبائل انلجدية، وقد اكنت السلطة فيها تقوم باسم اإلمامة نلرصة ادلين 

، ولم خترج عن اتلبعية للخالفة العثمانية إال يف فرتة قصرية لم تلبث أن  ىلع أساس امللكوادلعوة ال
  سقطت فيها أمام اجليش العثماين، كما سيأيت.

اليت قامت يف عمان وايلمن وجند باألئمة لدلاللة ىلع طبيعة  ويالت املذهبيةادلتلك  أمراءلقد اشتهر 
رصة وال استماتلها نل، إذ ال يمكن السيطرة ىلع القبائل العربية، وأنها ذات طابع ديين يالتتلك ادلو

ال باسم امللك والسلطان، إذ ترفض هذه القبائل بطبيعتها اخلضوع واملذهب، ادلولة إال باسم ادلين 
ما إن يتحقق هلا األمر حىت تتحول  اإلماراتللسلطة إال إذا اكنت تقوم ىلع أساس ديين، غري أن تلك 

 إىل ملك وسلطان؟! -ختتارها القبائل وتبايعها ىلع أساس نرص ادلين وإقامة أحاكمه  -من إمامة 

يه  إن قيمة القبائل) وهذا ما أدركه الربيطانيون بعد ذلك فقد جاء يف تقاريرهم عن القبائل العربية
ال هم، وقيمة دفاعية، وجماهلا هو حرب العصابات، إنهم فرديون للغاية، ال يطيقون إصدار األوامر إيل

 .(00)(يقاتلون مجاعة، وال يساعد أحدهم اآلخر، ويظن أنه يستحيل إنشاء قوة منظمة منهم

 وبعدهم عن -األعراب والقبائل يف ابلادية :أي–وقد عقد ابن خدلون يف مقدمته فصال عن العرب 
 سياسة امللك وأنه ال حيصل هلم ذلك إال بصبغة دينية فقال:

 بصبغة دينية من نبوة أو والية، أو أثر عظيم من ادلين ىلع اجلملة، العرب ال حيصل هلم امللك إال)
والسبب يف ذلك أنهم خللق اتلوحش اذلي فيهم، أصعب األمم انقيادا بعضهم بلعض، للغلظة واألنفة، 
وبعد اهلمة، واملنافسة يف الرئاسة، فقلما جتتمع أهواؤهم، فإذا اكن فيهم انليب أو الويل اذلي يبعثهم ىلع 

قيام بأمر اهلل، ويؤلف لكمتهم إلظهار احلق، تم اجتماعهم، وحصل هلم اتلغلب وامللك، وهم مع ذلك ال
أكرث بداوة من سائر األمم، وأغىن عن حاجات (، وذكر عنهم أيضا أنهم )أرسع انلاس لقبول احلق

                                                           

 .250سالم ما بعده سالم )والدة الرشق األوسط( دلافيد فرومكني ص  (13)
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 ماتللول، العتيادهم شظف العيش، فاستغنوا عن غريهم، فصعب انقيادهم بعضهم بلعض، ورئيسه
 .(21)(حيتاج إيلهم بابلا للعصبية اليت بها املدافعة

، ائلحالرشيد يف  آلحساء، وإمارة أللقد قامت إمارات أخرى يف اجلزيرة العربية، كإمارة ابن عرير يف ا
، ابن عرير ىلع بين خادلكما هو حال -ىلع القبيلة فقط غري أن الك منها لم يدم طويال، ألنها ارتكزت 

وادلعوة اليت توحد القبائل واملذهب وافتقدت األساس الرئييس وهو ادلين  -شمروابن رشيد ىلع 
، فلم يكتب هلا من ابلقاء ما كتب لإلمارات اليت قامت ىلع اإلمامة وادلين كما يف العربية نلرصتها

 عمان وايلمن وجند.

و ذها ششك مبارش أهذا مع العلم بأن لك تلك اإلمارات ظلت يف دائرة اخلالفة اإلسالمية أو حتت نفو
غري مبارش، حبسب قوة دولة اخلالفة وضعفها، ومركزيتها أو ال مركزيتها، وحبسب أهمية هذه املناطق 
للخالفة أو عدم أهميتها، كما سيأيت بيانه وهلذا ال يصدق عليها أنها دول بل إمارات ودويالت حمدودة 

 انلفوذ جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا!

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مقدمة ابن خدلون الفصل السابع والعرشون واثلامن والعرشون. (20)
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إىل محالت صليبية عدة تهدف إىل السيطرة ىلع سواحله، واكن العربية لقد تعرض اخلليج واجلزيرة   
 من أبرزها:

 :هلاقبائل عمان احلملة الربتغايلة ومواجهة  -0

م، فبايعت القبائل 0119غزا الربتغايلون اخلليج العريب وسيطروا ىلع ساحل عمان منذ سنة فقد 
مة اعصللقبائل م واختذ الرستاق يف املناطق ادلاخلية 0221العمانية اإلمام نارص بن مرشد ايلعريب سنة 

م، غري بعض 0210هل، وجنح يف ختليص أكرث الساحل من أيديهم حىت لم يبق يف أيديهم عند وفاته سنة 
وأكمل جهاده ضد الربتغايلني ، طر ، ثم بويع ابن عمه سلطان بن سيف إماماومالقالع يف مسقط، 

رية وادلمام، وأصبحت ابلح، حىت حرر مسقط، واستمر يف قتاهلم وشن احلروب عليهم يف منطقيت ديو
 (20).العمانية أقوى قوة حبرية يف اخلليج العريب غري غربية

م دخلت عمان يف دوامة احلرب األهلية بني الغفارية العدنانية، واهلناوية 0901ة وبعد وفاة سيف سن 
من بويع  لم، وهو أو0919ايلمانية، وأصابها الضعف حىت اتفقت ىلع انتخاب أمحد بن سعيد إماما سنة 

 سعيد إماما، ولم تكن السلطة يف عمان مطلقة يف يد اإلمام، بل اكن واحدا من رؤساء من أرسة آل بو
م، ثم بايع زعماء القبائل وعلماء ادلين 0913، وقد تويف أمحد سنة برزهمكثريين للقبائل غري أنه اكن أ

ابنه هالل بن أمحد، ولم يطل عهده، ثم بويع أخوه سعيد بن أمحد، ثم صار األمر بيد محد بن سعيد بن 
نهم، ن سعيد السلطة فيما بيأمحد، وصار يطلق عليه السيد، ثم احنل نظام اإلمامة بتقاسم أبناء أمحد ب

نشاطهم اتلجاري وابلحري، وانتقلت العاصمة إىل مسقط ىلع الساحل، وأصبح جهدهم يف وكرسوا 
، مما أضعف العالقة بينهم وبني ا رشعياموحك احلكم سلطنة وحكما وراثيا، بعد أن اكن إمامة

 حاكمها، وقد حكم القبائل، فضعفت عمان جراء ذلك، وأصبح لقب سلطان عمان هو الشائع بني
 (22).سلطان بن أمحد اذلي اتسع نفوذه إىل بر فارس يف أواخر القرن اثلامن عرش

لقد اكن ادلين واملذهب هو السبب وراء وحدة عمان واحتاد قبائلها ملواجهة القوى اخلارجية، وقد أدرك 
د حراكت اتلجمع ادلينية قهذه احلقيقة حيث وصل إىل قناعة بأن )املسئول الربيطاين آنذاك بييل 

                                                           

 . 13-12/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (21)

 .21-13/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (22)
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مجعت عمان يف وحدة اكلوحدة اليت جتمع بني أتباع حممد بن عبد الوهاب، ويمكن أن يرض هذا 
  .(23)(بالسياسة الربيطانية

 : والقبائل انلجدية واخلليجية هلا الوهابية ركةاحل احلملة الربيطانية ومواجهة -2

وسط اجلزيرة  يفادلعوة الوهابية  اخلليج العريب مع قيامتزامنت احلملة الصليبية الربيطانية ىلع  وقد
أكرث  امتدت حىت اكدت تسيطر ىلعهذه احلركة اليت  -م0109  ـه0233إىل  م0911  ه0019من -العربية 
ششك اكمل، ولم تستقل عن اخلالفة العثمانية، بل اكن الشيخ حممد بن عبد الوهاب العرب جزيرة 

حساء تارة، ألحيث اكنت جند آنذاك يتنازعها نفوذ أمراء ا خلليفة العثماينوابن سعود يعرتفان شسلطة ا
وأمراء األرشاف يف احلجاز تارة أخرى، والكهما خيضع للخالفة العثمانية، وقد جاء يف تاريخ ابن غنام 

 وهو مؤرخ ادلعوة الوهابية وأحد داعتها :
األمري عبد العزيز إىل وايل مكة أمحد بن  ـهأرسل الشيخ حممد بن عبد الوهاب و 0011ويف هذه السنة )

سعيد هدايا، واكن قد اكتبهما وطلب منهما أن يرسال إيله فقيها واعملا من مجاعتهما يبني حقيقة ما 
. فأرسلوا إيله الشيخ عبد العزيز احلصني ومعه رسالة منهما هذا نصها: شسم .يدعون إيله من ادلين.

دام اهلل فضل نعمه عليك حرضة الرشيف أمحد بن الرشيف اهلل الرمحن الرحيم: املعروض دليك أ
سعيد أعزه اهلل يف ادلارين وأعز به دين جده سيد اثلقلني، إن الكتاب ملا وصل إىل اخلادم وتأمل ما 

. وهذا هو .الرشيف ملا اكن قصده نرص الرشيعة.فيه من الالكم احلسن رفع يديه بادلاعء إىل اهلل بتأييد 
األمور، وملا طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا األمر وهو واصل إيلكم... يعلم الواجب ىلع والة 

 .(21)(الرشيف أعزه اهلل أن غلمانك من مجلة اخلدام ثم أنتم يف حفظ اهلل وحسن راعيته

وهذه الرسالة أوضح ديلل ىلع عدم خروج احلركة الوهابية ىلع نفوذ وسلطة اخلالفة العثمانية، إذ اكنت 
الوقت ال تتجاوز حركة إصالحية حملية يف منطقة صحراوية حمدودة غري ذي أثر، خاضعة  إىل هذا

 نلفوذ رشيف مكة اتلابع للخالفة.

                                                           

 .144سياسة األمن يف اخلليج العريب  (23)
 حتقيق نارص ادلين األسد. 1334سنة  3ط  135تاريخ جند ابن غنام ص  (24)
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وبهذا  م،0901حساء اعصمة ابن عريعر سنة ألىلع ا -بعد السيطرة ىلع جند-وقد سيطر الوهابيون 
ا، إىل ، املمتدة من عمان جنوبساءحألاالوهابية سيطرتها ىلع منطقة نفوذ ابن عريعر يف  عوةشسطت ادل

، وقد دفع أهل الكويت اليت اكنت تابعة حلكم ابن عريعر أطراف العراق شماال، ومن ضمنها الكويت
العزيز بن حممد  م، وكذا دفعتها ابلحرين بعد أن اشرتط عبد0113الوهابية سنة  مارةلإل بعد ذلك الزاكة

بن سعود أمري ادلرعية ىلع آل خليفة دفع الزاكة لدلرعية مقابل إرجاعهم إىل ابلحرين، بعد أن استوىل 
م، حيث جنح الوهابيون يف إرجاع 0111سعيد سنة  سلطان بن أمحد آل بوالسيد عليها سلطان عمان، 

ة اعرتافا باتلبعية هلا، وكذا دفعها م، كما دفع سلطان بن أمحد أيضا الزاكة لدلرعي0112آل خليفة سنة 
 (21).القواسم

رشقا ليشمل الزبري، والكويت،  -حتت سيادة اخلالفة العثمانية- الوهابية عوةادل نفوذوهكذا امتد 
 (22).عمان، واكنوا يأخذون من اجلميع الزاكة السنوية حساء، وابلحرين، وقطر، وعمان، وساحلألوا

د بن سعود العزيز بن حمم الوهابية ىلع اخلليج العريب لكه، بعد اغتيال عبدوقد استمرت سيطرة احلركة 
ابنه سعود اإلمامة بعده يف ادلرعية، فقد اعتنق القواسم من أهل رأس اخليمة،  توىلحيث  م،0111سنة 

 ىتوالشارقة، ادلعوة الوهابية، وصاروا يدفعون الزاكة لدلرعية، وانترشت ادلعوة الوهابية بني القواسم ح
م، وقد حذرت احلكومة الربيطانية 0111ىلع الضفة األخرى من اخلليج، يف نلجة وما حوهلا سنة 

 (29).موظفيها يف اخلليج من اتلعرض أو االصطدام بالقواسم أو الوهابيني

ول أسطبقررت حكومة اهلند الربيطانية إيقاف املد الوهايب اذلي بات يهددها يف ابلحر  بعد ذلكو
ذ ، ونفالقاسيم القواسم، مما دفع حكومة اهلند إىل شن محلة حبرية تلدمري هذا األسطولحلفائهم 

م حيث تم تدمري ابلدلة، بعد مواجهة عنيفة بني الطرفني، كما 0110اهلجوم ىلع رأس اخليمة يف نوفمرب 
 (21).تم إحراق األسطول

                                                           

 .111-114/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 25)

 .23نبذة تارخيية لضاري الرشيد ( 21)

 .121-120/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (22)

 .132/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (23)
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 م0110اخليمة اعم  رأس اهلجوم الربيطاين ىلع

 

 

 م0110الربيطانية ىلع القواسم يف شناص اعم هجوم احلملة 

 

لقد رأت بريطانيا رضورة توظيف اخلالف الطائيف بني اإلباضية والوهابية لصالح سيطرتها ىلع 
قد توجهت بعدها القوات ابلحرية الربيطانية بمعية سلطان مسقط سعيد بن سلطان إىل املنطقة، ف

ارصتها، ودارت معركة عنيفة، حيث بدأ الزحف ىلع شناص لطرد القواسم منها، ويف مطلع يناير تم حم
بعد الظهر بقوات مسقطية وبريطانية مشرتكة، وقد تبع ذلك قتال رشس يدا بيد، واستخدمت يف 

صفها واملعركة مجيع أنواع األسلحة، واكنت أقىس املعارك اليت خاضتها احلملة منذ بدأت هجومها، وقد 
ملحال أن نتصور مقاومة أشد عنادا وحتديا من املقاومة اليت من ا) :أحد الضباط الربيطانيني فقال

الرغم من ذلك  أبداها العدو يف هذا املوقع، فقد اكنت دفااعته قد دمرت وحتولت إىل أنقاض، وىلع
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الوضع ايلائس واحتالل الربيطانيني والعمانيني للقلعة، ظل القواسم يطلقون انلار من اتلحصينات 
اليت لم يتم تدمريها تماما، وقد اكن املساء قد اقرتب واكنت االعتبارات اإلنسانية تقتيض وقف هذه 

أجابوا بأنهم نهم أاملجزرة املخيفة، وديع من بيق من القواسم لالستسالم وإنقاذ أرواحهم، غري 
يفضلون املوت ىلع االستسالم يف هذا الوقت، وأخذت يف إطالق انلار ششك مكثف من بعض املدافع 
من ماكن قريب من القلعة ملساواتها يف األرض ولكن العدو ظل يرد انلار باملثل، وكما يبدو فإنهم 

الكروية وايلدوية، ولكن اكنوا مصممني ىلع أن يدفنوا فيها أحياء، وعمدنا إىل استخدام القنابل 
 (20).(العدو أاعدها إيلنا قبل أن تنفجر، مؤكدا تصميمه ىلع مواصلة القتال

اص قد حترك رجيشه من الربييم حنو شن الوهايب، يالقائد العسكر ويف تلك األثناء اكن مطلق املطريي
 -ية الربيطانيةبعد أن بادرت ابلحر-لدلفاع عنها، ولم يصلها إال متأخرا، فهجم ىلع قوات سعيد 

 (31).ومزقها، وأجربها ىلع االنسحاب إىل مسقط

مساعدته عسكريا ضد الوهابيني، غري الربيطانية وقد طلب سلطان مسقط ثانية من حكومة اهلند 
أنهم رفضوا بعد أن رأوا خطورة اتلدخل يف الرصاع الربي، واقرتحوا عليه عقد سالم مع الوهابيني، 

مقاتل، وحترك مطلق املطريي قائد جيوش 0111، فأرسلوا هل الب مساعدتهغري أنه توجه إىل إيران وط
 (30).اؤهعمان، ومعه قبائل انلعيم، والظواهر، وغريهم، وتواجه اجليشان، وانهزمت قوات مسقط وحلفا

استكملت احلركة الوهابية سيطرتها ىلع احلجاز بعد ضم املدينة  من اجلزيرة العربية ويف اجلزء الغريب
وايل  ، فأمر حممد يلعالسلطان حممود سطنبولإم، فاستثار ذلك اخلليفة العثماين يف 0101انلبوية سنة 

لعزيز ا وتدمري اعصمتها ادلرعية، وبعد أن بلغ سعود بن عبد مرص باتلصدي للحركة والقضاء عليها
م، قام باختاذ 0100يلع لشن احلرب ىلع جيوش ادلولة الوهابية يف احلجاز سنة أخبار محلة حممد 

االحتياط، وتعزيز احلاميات العسكرية يف قطر، وابلحرين، وأمر حببس آل خليفة يف ادلرعية، ثم أفرج 

                                                           

 .135/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (23)

 .131/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (30)

 .205/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 31)
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من حكومة فارس بعدم االعتداء عليه، كما توصل مع  اعنهم بعد تعهدهم بدفع الزاكة، وأخذ تعهد
 (32).نيني إىل تفاهم بعدم االعتداء من الك الطرفني ىلع اآلخرالربيطا

م جهز مطلق املطريي جيشا تعداده أربعني ألف مقاتل، وتوجه من الربييم لفرض 0103ويف سنة 
سيطرته ىلع املناطق ادلاخلية من عمان، حىت وصل إىل صحار، ثم إىل مسقط، فاضطر سعيد إىل دفع 

 (33).نمساوي، واكنت هذه آخر محلة ملطلق املطريي اذلي قتل يف آخر هذه السنةالزاكة أربعني ألف ريال 

 :احلملة املرصية ىلع اجلزيرة العربية 

، بأمر من اخلليفة العثماين توجه اجليش املرصي ولم تدم سيطرة احلركة الوهابية ىلع احلجاز حيث
م، ومكة سنة 0102املدينة سنة م إىل احلجاز، فاحتلت جيوشه 0100بقيادة طوسون بن حممد يلع سنة 

اهلل إماما، ويف هذه السنة قدم  العزيز، وبويع ابنه عبد م تويف سعود بن عبد0101م، ويف سنة 0103
م، بعد سيطرته ىلع 0101، وأكمل سيطرته ىلع احلجاز سنة بنفسه حممد يلع إىل احلجاز، وقاد اجليوش
 وايلا اهلل دة مع طوسون تم فيها االعرتاف بعبداهلل بن سعود معاه الطائف، ويف هذه السنة وقع عبد

 (31).ىلع جند بعد إعالنه الوالء للخليفة العثماين

 حممد يلع املعاهدة، واشرتط للتوقيع وادله م، تويف طوسون بعد رجوعه إىل مرص، فنقض0101ويف سنة  
ليها استوىل عاليت اكنت حتت حكم ابن عريعر، حىت -حساء ألاهلل بن سعود عن ا عليها ختيل عبد
اهلل بن سعود لم يرد ىلع الطلب، فجهز حممد يلع جيشا آخر هدفه  إال أن عبد -م0901الوهابيون سنة 

م، فانطلق من املدينة حنو جند، حىت استوىل ىلع 0102احتالل ادلرعية نفسها، بقيادة ابنه إبراهيم سنة 
د إىل األستانة، حيث تم إعدامه، وتم اهلل بن سعو م، وأرسل عبد0101ادلرعية، ودمرها يف أواخر سنة 

 (31).أخذ أرسته إىل القاهرة

                                                           

 .202/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (32)

 .210/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (33)

 .211/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (34)

 .502، 230ـ225، 152ـ151/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (35)
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  العريب:املرشوع الربيطاين للسيطرة ىلع اخلليج 

كون  رايعم تناقش يف هذه األثناء خطة ت0100بريل سنة أوقد بدأت حكومة اهلند الربيطانية يف 
يت سيطرت ال-ساحل اخلليج العريب من رأس اخليمة غربا إىل الكويت حتت السلطة املرصية العثمانية 

ن وأن تدعم بريطانيا سلطا -ىلع وسط اجلزيرة العربية، واحتلت ادلرعية، ولك املناطق اتلابعة هلا
ع ، وإخضامسقط يلفرض سيطرته ىلع ساحل اخلليج إىل رأس اخليمة شماال، مع ضم ابلحرين هل

وإقامة قاعدة عسكرية بريطانية يف جزيرة قشم، ىلع أن القبائل املستقلة داخل عمان لسلطته، 
أن  ! غريتكايلف القاعدة العسكرية الربيطانية -الغنية بصيد اللؤلؤ-تتحمل موارد ابلحرين 

لك ادلويالت أنه من األفضل ىلع أي حال السما  تلفرانسن واردن األمني األول حلكومة اهلند أكد )
باالحتفاظ باستقالهلا، بل وسنقوم بتأييد ذلك االستقالل، كما سيتعني ىلع  -القبائل املستقلة-

تصفية  أن يوضح هل بأنه يف الوقت اذلي تعترب بريطانيا أن -إىل إبراهيم بن حممد يلع-املبعوث الربيطاين 
 -لالقبائ-ضمان حقوق خمتلف ادلول  القرصنة هو هدفها الوحيد، إال إنها يف الوقت ذاته تشاركه يف

الواقعة ىلع سواحل اخلليج العريب، وأن أي مساعدة من بريطانيا هل يف حربه حللفاء الوهابيني مرشوطة 
 .(32) (بموافقته ىلع احرتام حقوق تلك ادلول

 )دويالت أو دول( ىلع القبائل الساحلية لقد اكنت هذه أول مرة يطلق فيها مسئول بريطاين مصطلح
 ، واليت لم تكن تعد مدنا فضال عن أن تعد دوال أو دويالت!يف عمان

لقد اكن اهلدف الربيطاين واضحا من هذه الفكرة، وهو إجياد كيانات يمكن اتلعامل معها بصفة  
مبارشة الحتالهلا بعد ذلك حبجة احلماية وهو ما ال يمكن مع القبائل أو القرى واملدن، فاكن ال بد 

 من تسميتها بادلويالت واإلمارات تلحقيق هذا الغرض االستعماري!

اليت  خلليج العريب هم املشلكة الرئيسةا سواحللوهابيون اذلين ظلوا يسيطرون ىلع لقد اكن القواسم وا
اكن جيب ىلع بريطانيا العمل من أجل القضاء عليها، تلتحقق هلا السيطرة ىلع اخلليج، غري أن حكومة 

صغرية، سفينة كبرية و 211حبار، وحنو01111اهلند لم تكن تملك القوة الالزمة ملواجهة قوتهم اليت تبلغ 
تنطلق من موانئ رأس اخليمة، وأم القوين، واجلزيرة احلمراء، وعجمان، والشارقة، وديب، اكنت واليت 

                                                           

 .232ـ233/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 31)
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ظيب، وأيضا نلجة، وخرك ىلع اجلانب الفاريس، واكن  والزبارة، وخور حسن، والقطيف، والعقري، وأبو
 (39).ال بد من اتلنسيق مع إبراهيم باشا ملواجهتهم

ش حساء، وانسحاب اجليألإىل القطيف ورأى الوضع يف ا -املبعوث الربيطاين-وبعد أن ذهب سادلر  
ته اليت كتب تقريرا بذلك حلكوم -بعد تسليمه السلطة لشيوخ بين خادل أمراء اإلقليم سابقا-املرصي 

أمرت برصف انلظر عن مرشوع اتلعاون مع إبراهيم باشا، حيث ثبت عجز اجليش املرصي عن شسط 
القبائل من الكويت إىل ساحل عمان، وأنه جيب وضع خطة بديلة، وإاعدة انلظر يف شسط سيطرته ىلع 

نفوذ سلطان مسقط ىلع الساحل، وإدخال ابلحرين حتت سلطته، يلتم اإلنفاق ىلع القاعدة الربيطانية 
 (31).من مواردها املايلة

ال  أنه)ب رتأى بعضهمااذلي احلكومة اهلندية الربيطانية  وقد تم مناقشة هذه اخلطة من قبل مسئويل 
بد من احلصول ىلع معلومات دقيقة عن األسس اليت تقوم عليها اداعءات خمتلف القبائل فيما يتعلق 

  (30).(باستقالهلا، ويه األسس اليت يمكن بموجبها حتديد عالقتنا معها، ىلع أساس مبادئ

إصدار األوامر إىل قيادة ابلحرية غري أن هذه اخلطط لم جتد إمجااع من رجال احلكومة اهلندية، فتم 
الربيطانية ششن هجوم عسكري حبري ىلع موانئ القواسم وحلفائهم، وتدمري أسطوهلم، باتلنسيق مع 

 (11).سلطان مسقط، وحكومة فارس

مني تلحقيق اخلالف الطائيف بني املسل يف توظيفوجنحت بريطانيا يف محلتها الصليبية ىلع املنطقة 
، حيث شك اتلحالف الربيطاين، واإلبايض العماين، والشييع اإليراين، رأس حربة أهدافها االستعمارية

 يف مرشوع السيطرة ىلع اخلليج العريب! 

                                                           

 .233ـ223/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (32)

 .242ـ 241/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (33)

 .244/   1واخلليج جلون كييل بريطانيا ( 33)

 .243-242/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (40)
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م تم اهلجوم الربيطاين العماين ىلع موانئ القواسم، وأوهلا رأس اخليمة، ودارت 0100ويف ديسمرب سنة 
يطانية مدافعها دلك أسوارها، وقالعها، حرب طاحنة، وملدة مخسة أيام، استخدمت فيها ابلحرية الرب

بالسال  األبيض، وذهب فيه من القواسم ألف رجل بني قتيل  باالشتباكحىت وصل القتال ذروته 
م مع شيوخ هذه املوانئ، يسلمون بموجبها 0121وجريح، وانتهت احلملة بتوقيع معاهدة يف يناير سنة 

 :مجيع سفنهم، وقد اكن نص املعاهدة
ىلع ذلك يتفق الطرفان ىلع توطيد السلم بني احلكومة الربيطانية، والقبائل العربية املوقعة أنه وبناء )

واليت تضمن لربيطانيا حق تفتيش السفن، ومراقبتها، ومصادرتها، ، (ىلع هذا العقد ىلع الرشوط اتلايلة
مال ن يشارك يف أعوعدم االعتداء بني القبائل املوقعة ىلع املعاهدة، وحق بريطانيا يف إهدار حياة م

  (10).القرصنة، ومصادرة ممتلاكته

لقد وضعت هذه االتفاقية بني بريطانيا والقبائل الساحلية أسس تقسيم اإلقليم الواحد إىل دويالت 
 مة الربيطانية والقبائل العربية:لقد تأسس سلم دائم بني احلكو) كما جاء يف نص االتفاقية

 ب اذلين هم فريق يف هذهتوقف أعمال السلب والقرصنة يف الرب وابلحر من قبل العر األوىل:املادة 
 ...املعاهدة

املادة الرابعة: إن القبائل اليت أخضعت ستداوم ىلع عالقاتها السابقة وستظل يف حالة سلم مع  
 احلكومة الربيطانية... 

نة فالعرب األصدقاء يعملون ضدها إذا لم تمتنع إحدى القبائل عن السلب والقرص املادة السابعة:
 حبسب مقدرتهم وحسب الظروف...

إن الرشوط املذكورة أعاله عمومية جلميع القبائل واألشخاص اليت يقبلونها  املادة احلادية عرشة: 
شيخ رأس  م0121فيما بعد بنفس الطريقة اليت يقبلها اذلين يوقعونها اآلن... وقد وقع عليها سنة 

 (12)(.ظيب، وشيخ ديب، وشيخ ابلحرين، وشيخ الشارقة، وشيخ عجماناخليمة، وشيخ أبو 

 

                                                           

.253-253/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 41)

 .113ـ103/  2نظر املصدر السابق، وتاريخ الكويت السيايس خلزعل ا (42)
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 م بني بريطانيا وقبائل السواحل0121اتفاقية 
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لقد أرادت بريطانيا إضفاء صبغة قانونية ىلع تعاملها مع تلك املوانئ الساحلية، من خالل االعرتاف 
أطلقت بريطانيا ىلع الرؤساء اذلين ) بالقبائل الساحلية وشيوخها ككيانات شبه مستقلة، وهلذا

اسم الرؤساء ابلحريني، واكنت تهدف من ورائها عزل الساحل عن  م0121اشرتكوا يف توقيع معاهدة 
ادلاخل يف الوقت اذلي اكنت تعىن فيه بتدعيم سيطرتها ابلحرية، وإن اكن من الطبييع أن تتخىل عن 

خل، وقدرتها ىلع السيطرة ادلاخلية بفضل سال  هذه السياسة ىلع أثر اكتشاف موارد انلفط يف ادلا
 (13)(.الطريان اجلوي وقد استخدم ذلك السال  بفاعلية منذ اثلالثينيات من هذا القرن

كما يظهر جليا خطة بريطانيا يف توقيع املعاهدات مع شيوخ املوانئ لك ىلع حدة وأن هدفها ترسيخ 
، بعد خطرا ىلع انلفوذ الربيطاين يف اخلليج العريب تقسيم املنطقة وللحيلولة دون قيام أي احتاد يشك

أن دمرت قوة القواسم اليت اكنت تهدد الوجود الربيطاين يف املنطقة، وبعد أن قامت بتفتيتها واالعرتاف 
 (11)بالشيوخ الصغار كحاكم مستقلني.

ولم تضمن هذه احلملة العسكرية، وال املعاهدة اليت وقعتها بريطانيا مع قبائل الساحل السيطرة 
الربيطانية ىلع اخلليج العريب، إذ اكن لقبائل ادلاخل القدرة ىلع تهديد مصاحلها يف ابلحر، كما حصل 

ادلعوة  نت اعتنقتيلع اليت تقطن مقاطعة جعالن يف عمان، وتمتد إىل ادلاخل، وقد اك بوآل من قبيلة 
الوهابية ووقفت معها، وثارت ىلع السلطان سعيد سلطان مسقط، وقد قامت بريطانيا حبملة حبرية 
عسكرية من أجل إخضاعها بعد أن رأت أنها تمثل خطرا ىلع مصاحلها، وحتركت القوة ابلحرية 

م، بدأت قوات 0121 سنة الربيطانية حبرا، والقوة العمانية بقيادة سلطان مسقط برا، ويف مطلع نوفمرب
لحتها، يلع رشوطا، ومنها تسليم أس اتلحالف املشرتكة زحفها ىلع املنطقة، وقد اشرتطت ىلع قبيلة بو

فرفضت هذا الرشط بعد أن وافقت ىلع الرشوط األخرى، ودارت حرب طاحنة بني الفريقني، فر 
عهم الضباط ورجال املدفعية عندها جنود السلطان والقوات اهلندية الربيطانية الزاحفة، ثم تب

يلع يطلقون عليهم انلار، ويطعنونهم بالسيوف واخلناجر، حىت  الربيطانية، وأخذ رجال قبيلة بو

                                                           

 .234/  1تاريخ اخلليج العريب جلمال زكريا  (43)

 .232/   1لزكريا تاريخ اخلليج العريب  (44)
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واكنت مواجهة دموية وقد  أصيب السلطان سعيد بطعنة عندما حاول إنقاذ الضباط الربيطانيني
 وصف هذه املعركة أحد الضباط الربيطانيني بقوهل:

لسهل اكنت جثث القتىل من اجلنود العمانيني، وثمانية من الضباط الربيطانيني، وحنو وىلع امتداد ا)
 جاهلار قتاال مستميتا، وجنح ةيلع الوهابي قبيلة بو ت(، لقد قاتلأربعمائة عسكري، ملقاة ىلع األرض

 ، قضت ىلع اهليبة اليت اكتسبتها ابلحريةمنكرةيف تدمري احلملة الربيطانية وهزيمتها هزيمة 
العسكرية الربيطانية بعد محلتها ىلع القواسم، وهو ما حدا بريطانيا إىل جتهزي محلة ثانية مشرتكة مع 

جنديا هنديا، واكن  0212جنديا بريطانيا، و 0223يلع، واكنت تتكون من  سلطان مسقط ضد قبيلة بو
لحة ى، وتسليم األستسليم سلطة املنطقة املحررة إىل السيد سعيد، وإطالق األرس) من أهداف احلملة

(، وما اكدت قوات احللفاء تعسكر قريبا من يلع اليت وقعت خالل احلملة السابقة يف يد قبائل بو
يلع هجوما مفاجئا، فأربك  م، حىت شن عليها رجال بو0120فرباير سنة  01مشارف القبيلة بتاريخ 

مارس اشتبك اجليشان 2ويف يوم قوات احللفاء، فدب فيها اذلعر، وقتل فيها عدد من الضباط واجلنود، 
يف حرب دموية، وجنح رجال القبيلة يف شق طريقهم وسط القوات الربيطانية، وكتب أحد الضباط 

 :فقالاملروع الربيطانيني املشهد 
اكنت املذحبة رهيبة ىلع اجلانبني، وإن قوات العدو اليت اكنت يف املؤخرة اضطرت إىل شق طريقها )

ستعادة مزارعها، ولك اذلين شاهدوا ذالك اهلجوم الفريد، قالوا بأنهم لم يشهدوا وسط لوائنا يف حماولة ال
يف حياتهم جيشا قاتل بتلك البسالة اليت ال نظري هلا، ولم نستطع إيقاف تقدمهم رغم قصفنا املتكرر 

ال، تملواقعهم، واذلي اكن يبيدهم بأعداد غفرية متحدين احلراب املصوبة إيلهم، وأبدوا صمودا يف الق
فاكنوا ينقضون ىلع سياراتنا، وينزتعون بنادقنا من أيدينا يف حماولة لشق صفوفنا وإبادتنا حىت بعد أن 

 !(اكنت حرابنا قد انغرست يف أجسادهم

رجل، وجر  حنو  211مقاتل من القبيلة مع اعئالتهم، بعد أن قتل منهم  211وبعد ذلك استسلم حنو  
ة باإلضاف -الذلان يعانيان من جرا  خطرية  -ا فيهم شيخا القبيلة منهم بم011رجل ، وقد تم نقل  311

إىل مخسني صبيا، إىل بوميب كأرسى حرب، وسلم ابلاقون من األرسى إىل سلطان مسقط، وأمر القائد 
ية ومنذ ابلدا) وإشعال انلار يف مساكن القبيلة الربيطاين بعد ذلك بدك القالع، وإتالف املزارع،

يلع خمزية ومؤملة، وقد ذهب ضحيتها  ىلع رجال بين بو -كما يقول كييل-احلملة  حىت انلهاية اكنت
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م معا، وأسفرت عن نتائج ال قيمة هلا، وحتولت احلملة 0101و 0110من الرجال أكرث مما ذهب يف معركيت 
 !(إىل حرب سافرة لك هدفها هو استعادة سلطة السيد سعيد ىلع قبائل جعالن

وقد تمت حماكمة القائد العسكري بعد انتهاء احلملة ىلع األخطاء اليت ارتكبها واليت أظهرت وكأن  
-وإذا اكن ثمة طرف هل احلق يف الفخر  ) األسلحة الربيطانية هدفها إخضاع القبائل لسلطان مسقط

نهم، وهذا مواطيلع أنفسهم دلفاعهم ابلاسل عن أراضيهم و بنتيجة احلملة فهو قبائل  بو -برأي كييل
فوا واعرت، (هو ما اعرتف به أعضاء جملس رشكة اهلند الرشقية عندما اجتمعوا تلقييم نتائج احلملة

بأنه لم تتخذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من طبيعة أعمال القرصنة اليت اكن متهما فيها رجال القبيلة، 
ة ىلع منطقة القبيلة، دون اتلحري وأن حكومة اهلند أخذت برأي السيد سعيد اذلي يهدف إىل السيطر

عن حقيقة األمر، كما اعرتفوا بأن إحراق املزارع، واملساكن، وأخذ األرسى إىل بوميب حيث مات 
حيث مات جمموعة منهم يف -عدد منهم اكن ترصفا خمجال، وكذلك تسليم األرسى للسيد سعيد 

 (11).اكن أكرث األعمال خزيا -سجونه جواع

هو ما سوف ترتكه من ) خيشاه املسئولون الربيطانيون آنذاك من تبعات هذه احلملةلقد اكن أشد ما 
انطباع يف أوساط القبائل اخلليجية عن السياسة الربيطانية اليت اكنت تنطلق من مبدأ القضاء ىلع 

مع السيد سعيد سلطان عمان إنما يويح بأنه حماولة  -قائد احلملة-القرصنة إال إن تعاون تومسون 
 (12).(للتدخل يف الشئون ادلاخلية بدعوى محاية مصاحلنا من األخطار اليت تهددها يف مياه اخلليج منا

  مرشوع حكومة اهلند الربيطانية للسيطرة ىلع اجلزيرة العربية: 

ىلع  -ىلع جند العثمانية بعد ست سنوات من السيطرة املرصية-قامت ادلولة الوهابية مرة ثانية وقد 
برتتيب - من سجنه يف مرص خرجم، بعد أن 0121- ـه0211يد تريك بن عبد اهلل بن حممد بن سعود، سنة 

م، حيث استقر 0121إىل  م0121 سنة وخاض حروبا داخلية من -القيادة املرصية يلضبط هلا جند من
ل يف حروب مع ، ولم تتجاوز سلطته حدود جند، ودخهل بدل ادلرعية هل األمر، واختذ الرياض اعصمة

حساء، حيث جنح هو وابنه فيصل يف ألشيوخ بين خادل حممد وماجد العريعر، من أجل السيطرة ىلع ا

                                                           

 .231ـ234/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (45)

 .300/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (41)
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م، وبدأ انلفوذ الوهايب يعود مرة أخرى لسواحل 0131حساء يف ربيع سنة ألاحتالل اهلفوف اعصمة ا
ه ة، وأحرص ىلع احلكم مناخلليج العريب، غري أن تريك آل سعود اكن أقل محاسا لنرش ادلعوة الوهابي

لنرش  -كما يرى كييل- ىلع العكس من الزعماء الوهابيني السابقني، اذلين اكن محاسهم) ىلع ادلين
 !(العقيدة الوهابية أكرث من محاسهم للحكم

للحكومة اهلندية الربيطانية يف بوميب رسالة يؤكد فيها رغبته يف إقامة  تريك بن سعود وقد أرسل 
 (19).عالقة ودية معها

اهلل بن خليفة شيخ ابلحرين إىل االعرتاف  حساء عبدألوقد داع تريك بن سعود بعد السيطرة ىلع ا
ه تريك، طلبه مناهلل بتنفيذ ما  شسلطته ودفع الزاكة هل، ويه أربعني ألف ريال نمساوي، وقد قام عبد

بعد أن سأل الربيطانيني مساعدته فآثروا عدم اتلدخل، وتم عقد اتفاق بينه وبني تريك اعرتف بموجبه 
بالسلطة العليا للرياض ىلع ابلحرين، وبدفع الزاكة السنوية، مقابل ضمان الرياض لسيادة شيخ 

دلخول حتت سلطة تريك، م موافقته ىلع ا0130ابلحرين، كما أبدى السيد سعيد سلطان عمان سنة 
ييج سرتاتاملدخل اال-حساء الوهايب عمر بن عفيصان ىلع الربييم ألبعد أن سيطرت قوات أمري ا

شرشط السما  هل باحتالل ابلحرين، فرفض تريك هذا الرشط، كما جاءت وفود من شيوخ  -لعمان
أسهم راشد بن محد شيخ حساء لدلخول يف الطاعة لدلولة اجلديدة، وىلع رألالقبائل العمانية إىل ا

، يدةالوهابية اجلد عجمان، وبعدها حترك ابن عفيصان رجيشه إىل عمان وسواحله، لفرض سلطة ادلولة
ظيب، وبدأ ابن عفيصان الضغط ىلع مسقط، وأخريا  بوأوأخذ الزاكة من القبائل، فاستجاب شيخ 

ني اذلين طلب مساعدة الربيطاني استسلم السلطان سعيد، والزتم بدفع الزاكة السنوية للرياض، بعد أن
 (11).نصحوه باتلفاهم مع تريك، غري أنها تفاجأت باالستسالم الاكمل من سعيد

افتقاده لصفة اإلمامة اليت تم اتلخيل عنها يف عمان من بعد وقد اكن سبب ضعفه ختيل القبائل عنه، 
سعيد، حيث أصبح احلكم بالوراثة، وهو ما يصطدم بالعقيدة اإلباضية لقبائل عمان  قبل آل بو

                                                           

 .333ـ331/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (42)
 .333-335/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (43)
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ادلاخلية، اليت تراه باالنتخاب، وهو ما يفتقده السلطان سعيد، مما أضعف قوته أمام جيوش ابن 
 (10).عفيصان

ورة وقد أدركت بريطانيا خطورة سيطرة الوهابيني ىلع عمان، وتهديدهم مصاحلها يف اهلند، ورأت رض
 تريك الضغط ىلعوايل مرص حتذير تريك من االعتداء ىلع أرايض السيد سعيد، وطلبت من حممد يلع 

يلكف عن سعيد، إذا اكن تريك خاضعا فعال للسلطة املرصية، كما أنها اكنت ختىش من اتلدخل يف 
 (11).شئون الرب، واتلورط يف مشالك ال حرص هلا، كما حصل من قبل

ق حساء، ورشألقد بلغ أقىص مداه حيث سيطر ىلع جند، وابن سعود فوذ تريك م اكن ن0131ويف سنة 
اخلليج العريب، واجلنوب الرشيق منه، ولم يكن خضوع بعض شيوخ الساحل لدلولة الوهابية رغبة 
بقدر ما هو خشية من مواطنيهم، اذلين اعتنقوا ادلعوة الوهابية، ويف هذه السنة اغتيل تريك يف شهر 

املسجد، ىلع يد ابن عمه مشاري، وجنح ودله فيصل بن تريك اذلي اكن يقود اجليوش يف  مايو، وهو يف
 (10).حساء، يف العودة رسا، ودخول الرياض، وقتل مشاري، وتم اختياره ماكن أبيهألا

  املنطقة:حيلولة بريطانيا دون قيام أي وحدة عربية أو إسالمية يف 

حممد يلع الرايم إىل السيطرة ىلع الشام، والعراق، لقد بدأت حكومة اهلند تناقش موضوع مرشوع 
واجلزيرة العربية، وخطورة ذلك، ومدى تأثريه ىلع ادلولة العثمانية، اليت تمثل سدا أمام أطماع روسيا 
يف املنطقة، خاصة اهلند الربيطانية، ومدى إماكنية االستفادة من قيام حممد يلع بتحقيق مرشوعه، 

 :تقريره بلحث هذا املوضوع إىل غري أن هرني أليس وصل يف
                                                           

 .330-333/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (43)
تؤمن منذ ألف ومائيت اعم حبقها يف انتخاب اإلمام إيمانا منها بمبدأ الشورى اإلساليم، واليت مارسته فالقبائل العمانية 

قرونا طويلة قبل أن يعرف العالم انلظم ادليمقراطية، غري أنها فقدت هذا احلق بعد االستعمار الربيطاين للمنطقة، 
ي يرفع شعار ادليمقراطية ويكرس انلظم االستبدادية وتثبيته للحكم الورايث، وهو ما يمارسه االستعمار ايلوم اذل

 الوراثية!

 .332-331/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 50)

 .411ـ415/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (51)
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إنه ليس من مصلحة ادلولة األوربية احلاكمة يف اهلند أن تقوم ىلع أرض الفرات دولة إسالمية ) 
قوية، إذ أن من املحتمل أن تتحد مع روسيا، كما قد تتحد مع فارس ملقاومة األطماع الروسية، كما 

أقطار اجلزيرة العربية، وقد تصبح يف وقت  أن أي دولة تنشأ هنا سيمتد نفوذها بال شك إىل مجيع
سيا الوسطى بأرسها يمكن اعتبارها منطقة إسالمية، وأنها تشك آقصري دولة حبرية هامة، إن منطقة 

لك اخلليفة اإلساليم يف دولة واحدة احلفا إسالميا هدفه طرد ادلولة املسيحية، ولو توحدت لك مم
خطرا ىلع املصالح األوربية، وىلع الرغم من أن الفرس قوية، يزتعمها حاكم طمو ، فإنها ستصبح 

ينتمون إىل املذهب الشييع، وبقية الساكن يف األقطار األخرى اليت يضمها هذا احللف من املذهب 
 !(ةمع بعضها يف تلك املهمة املقدس االحتادالسين، فإن هناك إحساسا دينيا مشرتاك بينها يدفعها إىل 

دعم مرشوع حممد يلع إذ أن دولة تضم مرص، والشام، والعراق، ستكون  ومن ثم رأى رصف انلظر عن 
 (12).ىلع حساب الوجود الربيطاين يف اهلند

تضم لك  دولةوقد ذهب مسئولون بريطانيون آخرون إىل أن مرشوع حممد يلع يهدف إىل إقامة 
األقطار اليت يتحدث ساكنها اللغة العربية، دون خروج عن اخلالفة العثمانية، فال رضر ىلع بريطانيا 

 (13).من قيام مثل هذه اململكة العربية

بقيادة جيش واتلوجه إىل الرياض،  -عد أن أفرج عنهب-خادل بن سعود  م0132وقد أمر حممد يلع سنة 
عمه فيصل بن تريك، وقد أمر حممد يلع وايل املدينة إسماعيل باشا  يلتوىل األمر فيها، بدال من ابن

بزتويد خادل بالقوات تلنفيذ مهمته، فعرض فيصل ىلع حممد يلع أن يكون وايلا ىلع جند تابعا هل، 
حساء، ألم، وفر فيصل إىل ا0139فرفض حممد يلع هذا العرض، وجنح خادل يف السيطرة ىلع الرياض سنة 

رك اجليش املرصي يف جند بقيادة خورشيد باشا، ومعه جيش خادل بن سعود م حت0131ويف سنة 

                                                           

 .420-413/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 52)
الوحدة اإلسالمية، وعملها ىلع احليلولة دون تأمل مدى خشية احلمالت الصليبية وادلول الغربية االستعمارية من 

حتالف بني السنة والشيعة يف املنطقة، تلدوم هلا السيطرة ىلع املنطقة يف ظل تناحر طوائفها، وهو ما جنح االستعمار ايلوم 
ني بباستثماره بتخويف لك طائفة من األخرى، والوقوف مع هذه تارة، وهذه تارة، وقيام حلفائه بتعزيز رو  العداء 

 الطوائف، من أجل دوام حكمهم، كما جرى يف احتالل العراق!

 .422/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (53)
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حساء، وقد طلب خورشيد باشا من شييخ الكويت وابلحرين اخلاضعني ألوانطلقوا من الرياض حنو ا
م تمت السيطرة 0131حساء، ويف آخر سنة ألللسيادة العثمانية بتقديم ادلعم لقواته عند وصوهلا إىل ا

 (11).حساء، وتم أرس فيصل بن تريك، وإرساهل ملرص، حيث حبس هناكألاملرصية ىلع ا

وقد جرى بني قنصل بريطانيا وحممد يلع تباحث حول األوضاع يف اخلليج العريب، فذكر حممد يلع أن 
محاية مكة واملدينة، وبأن ابلحرين اكلكويت، والية ) اهلدف من حتراكت جيوشه يف اجلزيرة العربية

 .(11) (وأنها اكنت تدفع الزاكة إىل ابن سعود لسنوات عديدةمن واليات جند، 

بأن جند لكها قد أصبحت خاضعة هل، وبأن شبه اجلزيرة كما سبق أن أكد حممد يلع للقنصل الربيطاين )
 .(12) (العربية من مكة إىل املدينة، ثم إىل سواحل اخلليج العريب قد أصبحت حتت نفوذه

فوذهم للحيلولة دون سيطرة خورشيد ىلع ابلحرين، غري أنها كما حاول الربيطانيون استخدام ن
 .(19)(واقعة فعال حتت سيطرتهباعرتافهم اكنت )

ويف الوقت اذلي اكنت بريطانيا تضغط ىلع حممد يلع خبصوص ابلحرين، اكن خورشيد قد وقع اتفاقية 
بالسيادة املرصية م، اعرتفت ابلحرين بموجبها 9/1/0130اهلل بن محد بن خليفة بتاريخ  مع عبد

ريال نمساوي، وتقديم لك ما يطلبه الوايل من 3111العثمانية، والزتمت بدفع الزاكة السنوية، وقدرها 
مساعدات، وبهذا صارت ابلحرين حتت السيادة الرسمية والفعلية ملرص العثمانية، كوالية تابعة نلجد 

 (11).العريب حتت سيادتها واجلزيرة العربية، اليت أصبحت من ابلحر األمحر إىل اخلليج

                                                           

 .150-145، وانظر حتفة املستفيد 530-524، و502/   1بريطانيا واخلليج لكييل  (54)

 .552/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (55)

 .502/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (51)

 .555/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 52)

 .551/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (53)
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وكذا امتد نفوذ خورشيد باشا ليشمل ساحل عمان، حيث اكن سعد بن مطلق املطريي قد قدم بقواته 
 (10).إىل الشارقة، كنائب خلادل بن سعود، وبتلكيف من خورشيد باشا، وكممثل هل

نوية ة السكما أرسل سعد بن مطلق املطريي إىل السيد سعيد سلطان مسقط، يطلب منه دفع الزاك
 (21).للرياض اتلابعة لسلطة خورشيد باشا

شسط نفوذه الاكمل، وتأمني االستقرار يف املنطقة، كما جاء وصفه يف يف وقد جنح القائد خورشيد  
قائد موهوب، ألن مجيع الساكن العرب ىلع امتداد املنطقة من شواطئ ابلحر ) اتلقارير الربيطانية بأنه

رجة دل، عريب إىل ابلحرين متحدون ومنضبطون حتت حكم هذا ابلاشااألمحر إىل سواحل اخلليج ال
 .(20)(أنهم يقومون بأنفسهم حبراسة املراكز العسكرية، وإبقاء االتصاالت مفتوحة مع مرص

 )جند(، ورشقها م أمر حممد يلع خورشيد باشا شسحب قواته من وسط اجلزيرة العربية0111ويف سنة 
القبائل يف هذه املناطق ىلع خورشيد باشا، وذلك بعد تمرد حممد يلع حساء(، وواكب ذلك ثورة أل)ا

 دولةم، وتراجع حممد يلع عن مرشوعه يف إقامة 0111بعد ذلك سنة  هىلع اخلالفة العثمانية، ثم هزيمت
حيث أصبحت اجلزيرة العربية تتبع ابلاب العايل العثماين مبارشة، حبسب املعاهدة  عربية موحدة،
 . اخلالفة العثمانيةاليت بينه وبني

م اعرتف خادل بن سعود باتلبعية للباب العايل مبارشة بعد أن اكن تابعا ملرص، وتم تعيينه 0110ويف سنة 
 (22).وايلا ىلع جند

م أفرجت مرص عن فيصل بن تريك، واعد إىل الرياض، وأصبح وايلا ىلع جند تابعا للباب 0113ويف سنة 
 (23).مبارشة لرشيف مكة حممد بن عون، اذلي اكن يتبع األستانةالعايل، حيث رشع يف دفع الزاكة 

                                                           

 .511و 541/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 53)

 .515/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (10)

اثلقايف املعارص اذلي يصور أوضح ديلل ىلع مدى اتلضليل والزيف ذلك ويف  .530/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (11)
أوضاع اجلزيرة العربية بأنها اكنت فوىض، وال وجود دلولة وسلطة، وأن تارخيها ظلمات حىت قامت دويالت الطوائف 

 الصليبية فيها!
 .155، وحتفة املستفيد 532/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (12)

 .120األمن حلكومة اهلند ، وسياسة 121/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 13)
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حساء، وساحل عمان، وقد أرسل مبعوثا إىل ألم جندا، وا0111وقد امتد نفوذ فيصل ليشمل يف سنة 
املقيم الربيطاين يؤكد هل استئناف حكمه يف املنطقة، وقد الزتمت بريطانيا عدم اتلدخل يف شئون 

 اجليش املرصي منها، وقد أرسل فيصل إىل الربييم سعد بن مطلق ابانسحاجلزيرة العربية بعد 
 (21).نائبا عنه، اذلي خرج بقواته إيلها، واستقبلته القبائل الغفارية فيها حبماس شديد املطريي

وقد أعرب شيوخ ساحل عمان عن والئهم لسعد بن مطلق، كما أرسل سعد إىل السيد ثويين بن سعيد 
وإىل ابن أخيه محود بن عزان وايل صحار، يطلب  -السلطان سعيد يف زجنبارواكن وادله -وايل مسقط 

منهما دفع الزاكة السنوية، فتم دفعها هل، بعد أن أدركوا عدم قدرتهم ىلع مواجهته، وبعد رفض بريطانيا 
اتلدخل يف شئون اجلزيرة العربية ادلاخلية، كما قرر محود بن عزان وبتأييد من القبائل تويل احلكم 

شسبب )  مسقط بعد أن ضاق علماء ادلين، وضاقت القبائل ذراع بإهمال سعيد لشئون عمان، وأيضايف
 .(21)(عالقته باألجانب وانلصارى

وقد خشيت حكومة اهلند الربيطانية ىلع مصاحلها يف اخلليج، فحذرت فيصل بن تريك من تعريض 
كتابا إىل املندوب  -فيصلبطلب من -األمن يف اخلليج للخطر، فكتب أمري مكة الرشيف عون 

 فيه:الربيطاين يف بوشهر جاء 
أعرفكم خبصوص فيصل بن سعود، بأن هذا من راعيا السلطان العثماين، وغري خاف عليكم أن ) 

ريال، وأميل فيكم أن ال 09111هناك بعض القالع اليت ختصه يف عمان، وهو يدفع خلزينة السلطان 
 .(22) (تتخذوا ضده أي إجراء

وقد أكدت بريطانيا أنها ال تتدخل فيما حيدث يف داخل اجلزيرة العربية ىلع الرب، ألنه ليس هلا عليه  
سيادة، ما لم تصل املشالك إىل ابلحر، وتعرض مصاحلها اتلجارية للخطر، كما امتد نفوذ فيصل ليشمل 

م، صدر قرار عثماين 0110م، ويف سنة 0111قطر، وابلحرين، كتوابع لإلحساء، حيث دفعتا الزاكة هل سنة 

                                                           

ىلع مدى تطلع قبائل وساكن اخلليج العريب إىل الوحدة، اليت حال بينهم وبينها االستعمار  ديلل واضحويف هذا  (14)
 وحلفاؤه يف املنطقة اذلين جعلوا مصاحلهم العشائرية اخلاصة فوق لك اعتبار!

 .123-121/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 15)

 .131/  1ا واخلليج جلون كييل بريطاني( 11)
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حساء والساحل الغريب من اخلليج ألمن ابلاب العايل بفصل والية ابلرصة عن بغداد، وإحلاق إقليم ا
 (29).العريب بوالية ابلرصة

م طلب فيصل من حممد اخلليفة دفع الزاكة السنوية، وقد قام مواطنو ادلوحة يف قطر 0111ويف سنة 
ه، وإعالن والئهم لفيصل بن تريك، مما حدا حممد اخلليفة بطلب اتلابعة للبحرين باالنتفاضة علي

الجتاه املعاكس حائر من ااتلدخل الربيطاين، وقد أرسل فيصل مبعوثه إىل املقيم الربيطاين يلبلغه بأنه )
اذلي تسري فيه السياسة الربيطانية جتاهه يف اآلونة األخرية، فعىل حني اكنت احلكومة الربيطانية 

اتلفاهم القائمة بينها وبينه، واليت تقوم ىلع أساس عدم اتلدخل يف عالقاته شساكن الساحل حترتم أسس 
الغريب، فإنها قامت يف الفرتة األخرية بمنع راعياه يف رأس اخليمة وديب من تقديم املساعدة ابلحرية 

ال تعرتف  يطانيا(، وقد رد عليه املقيم الربيطاين، بأن برإيله إلخضاع راعياه املتمردين يف ابلحرين
 (21).(اليت اكنت وال تزال تعتربها وتعاملها كدولة مستقلة) شسيادته ىلع ابلحرين وقبائل ساحل عمان

اهلل بن فيصل بن تريك من الرياض رجيش إىل الربييم اليت سيطر عليها،  م توجه عبد0113ويف سنة  
قيس بن عزان، ودفع  وطلب حضور شيوخ الساحل إيله، كما طلب من ثويين إرجاع صحار إىل

متأخرات الزاكة، ومجيع تكايلف احلملة، وقد حاول املقيم الربيطاين احليلولة دون حضور الشيوخ 
 !اهلل كتب إيله بأنهم )مرتبطون بنا وحمسوبون علينا( إيله، غري أن عبد

ة ، الزتمت مسقط بموجبه بدفع الزاكبن فيصل بن تريك اهلل وأخريا وقعت مسقط اتفاقا مع عبد 
 (20).املتأخرة، واملستحقة عن مسقط وصحار

                                                           

 .132/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (12)

تأمل يف السياسة االستعمارية الصليبية يف تكريسها للتفرقة، وكيف  .131-133/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (13)
واحليلولة دون وحدتها، ويه املشلكة اليت ما تزال قائمة إىل ايلوم  اجعلت من القبائل دوال، ليسهل هلا السيطرة عليه

 وتنتظر من حيقق طمو  شعبها بالوحدة!
 .202-201/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (13)
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ويف الوقت اذلي اكنت بريطانيا ترفض وجود أي نفوذ أجنيب يف اخلليج العريب، إال إنها لم تستطع احلد 
من انلفوذ الوهايب اتلابع للخالفة العثمانية، ألنه واقع ىلع داخل اجلزيرة العربية من جهة الرب، ال 

 (91).هو حمط اهتمامهاخارجها من جهة ابلحر، اذلي 

وقد حاولت بريطانيا فرض وجودها ابلحري ىلع جمريات األحداث داخل الرب، واحلد من نفوذ فيصل 
بن تريك اذلي يتبع اخلالفة العثمانية، وحاولت تذكريه باالتفاقيات اليت بينها وبني قبائل الساحل فرد 

املعقودة بني شيوخ ساحل عمان واملقيم خبصوص االتفاقيات ) :م جاء فيها0111عليها برسالة سنة 
الربيطاين إننا نعلم بذلك، وبأن الغرض منه منع املخالفات، وإين أوافق ىلع هذه تلدابري موافقة تامة، 
ألنه يوجد بيننا وبني احلكومة الربيطانية تفاهم مدته مائة اعم، وذلك بقصد محاية اتلجار، 

ملناطق اتلابعة هلا يه ىلع أية حال تابعة لشبه اجلزيرة واملسافرين يف ابلحار، وإن سواحل عمان وا
العربية اليت حنكمها، وإن أهلها يدينون بالوالء نلا، وإن أهل املقاطعات ادلاخلية من عمان ويف قلب 
مواطن القبائل ابلدوية أقوى من اجلميع، وهم يتحكمون يف ساكن الساحل، ويعتدون عليهم، 

ان حتت ترصفه قوة عسكرية مهمته أن يمنع االعتداءات واألرضار، وتعلمون أين عينت نائبا يف عم
وإن هؤالء يتمتعون حبماية انلائب املذكور، ووجوده هناك هو مرضاة هلل ثم ألمري املؤمنني، وبما أنين 
تابع حلكومة تركيا )ادلولة العثمانية( فإين أمحل تفويضا من السلطان حبكم مجيع العرب نيابة عنه، 

 (90).(أن يديم حكمهم وجمدهمنسأل اهلل 

ون ادلولة ستكألنها )- ن سياسة بريطانيا اكنت تقوم ىلع أساس تعزيز استقالل قبائل الساحلأومع  
ومع ذلك لم تستطع بريطانيا احليلولة دون  -(92)(اخلارسة فيما لو انهار استقالل ادلويالت الساحلية

لطات فقد اكنت السبدفعها إىل ابلاب العايل )دفع ابلحرين الزاكة لفيصل بن تريك اذلي اكن يقوم 
طاين ( ىلع حد قول اكمبل املندوب الربيالربيطانية يف اخلليج تتحاىش الزج بنفسها يف هذا املوضوع

يف بوشهر، اذلي أكد هل فيصل بأن ابلحرين ومنذ عصور بعيدة يه تابعة هل، وتدفع الزاكة السنوية، وقد 
 :فيها كتب فيصل إىل اكمبل رسالة يؤكد

                                                           

 .205/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (20)

 .113-112، وسياسة األمن 132-131/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 21)

 .122/   1بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 22)
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إن ثمة تفاهم بيين وبني احلكومة الربيطانية ششأن املناطق اتلابعة نلجد، واليت تمتد من عمان إىل )
 .(93)(الكويت، واليت ال حيق لكم ممارسة أي سلطة عليها، أو اتلدخل يف شئونها

 (91)م.0110استمر اهلدوء إىل أواخر سنة واستقر الوضع ىلع ذلك، و

 اجلديد يف بوشهر فيلكس جونز تقريرا حول الوضع، حيذر فيه من خطر وقد كتب املقيم الربيطاين 
 (91).امتداد انلفوذ الوهايب اذلي يبسط سيطرة ادلولة العثمانية ىلع السواحل واملوانئ اخلليجية

 :وبعد أن وقع نزاع يف ابلحرين واضطراب، وحاول جونز منع فيصل من اتلدخل فيه، رد عليه بقوهل 
ابلحرين تابعة لألمري الوهايب، وأن القوانني اليت فيها صادرة عنه، وأن الزاكة هو  إنكم تعلمون بأن)

 .(92)(اذلي فرضها، وأن جونز يتدخل فيما ال يعنيه

وملا أدرك شيخ ابلحرين حممد بن خليفة عجز املقيم الربيطاين، وخطورة الوضع، بادر بإرسال رسالة  
ين حتت سيادة اخلليفة العثماين مبارشة، دون واسطة لوايل بغداد عمر باشا يعرض عليه وضع ابلحر

م تم االتفاق 0121بريل سنة أفيصل بن تريك، وقد أرسل وايل بغداد مندوبا عنه لرتتيب الوضع، ويف 
بني وايل بغداد اجلديد مصطىف باشا وحممد اخلليفة ىلع دفع الزاكة بلغداد، واعرتاف ابلحرين باتلبعية 

 (99).فع العلم العثماينرتم لدلولة العثمانية، و

فطاملا أن والء حاكم ابلحرين أو تبعيته ألي دولة ال يستتبعه ) ولم تعرتض بريطانيا ىلع ما جرى 
( ىلع حد قول املعتمد احتالل عسكري من جانب تلك ادلولة، فإن ذلك ال أهمية هل، وجيب جتاهله

                                                           
 .123/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (23)

 .131/   2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (24)

ولك هذه املراسالت تكشف مدى الزيف واتلضليل يف اثلقافة املعارصة اليت . 133/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (25)
ية عن اخلالفة العثمانية وادلولة اإلسالمية، فقد ظلت تابعة هلا منذ تأسيسها إىل تتحدث عن استقالل اإلمارة الوهاب

 سقوطها يف املرة األوىل ثم املرة اثلانية.

 .134/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (21)

 .200-132/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (22)
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من أي  ما يهم بريطانيا هو محاية ابلحرالسيايس الربيطاين يف بغداد رولنسون يف رساتله جلونز، إذ أن 
 (91).قوة قد تشك خطرا ىلع مصاحلها

  السيطرة الربيطانية ىلع اجلزيرة العربية وموقف ادلعوة الوهابية: 

الرمحن  بدع أخيه وتم اختيار ،يف الرياض بن تريك آل سعود م تويف سعود بن فيصل0191ويف يناير سنة 
ىل لواء حساء إألحساء اكنت ضده، وقد قام وايل بغداد بضم األيف ا بن فيصل خلفا هل، غري أن القبائل

 (90).ابلرصة واملناطق السفىل اتلابعة هل، واكنت حتت حكم نارص السعدون

م أرسل السيد الفضل العلوي حاكم صاللة وإقليم ظفار إىل ابلاب العايل 0192ويف شهر يونيو سنة 
رغبة ساكن اإلقليم، وطلب من ادلولة العثمانية تزويده يؤكد تبعيته للخالفة العثمانية، بناء ىلع 

بالسفن والعتاد العسكري تلأمني املنطقة، وقد توطد نفوذ العلوي بتأييد قبائل ظفار هل، ورفع العلم 
ص خطري شخالعثماين، وقد كتب املسئولون الربيطانيون يف حكومة اهلند تقريرا عن العلوي وبأنه )

ط (، مما دفع بريطانيا للتدخل واتلخطيوته أكرث تطرفا من ادلعوة الوهابيةحاقد ىلع بريطانيا وأن دع
 (11).للقضاء ىلع العلوي اذلي يهدد سيادتها ابلحرية ونفوذها يف مسقط

ويالحظ أن تهمة اتلطرف وتهديد األمن يه الشماعة اليت تستخدمها احلمالت الصليبية احلديثة 
 ملقاومتها!الحتالل املنطقة، وملواجهة لك من يتصدى 

م قامت بها قبائل بين هاجر واملرة، 0192حساء وقطر سنة ألوقد وقعت اضطرابات ىلع السواحل بني ا
كرث اتلعدي من القبائل اتلابعة للعثمانيني كبين هاجر وقد كتبت حكومة اهلند إىل نلدن بأنه )

 .(10)(واملرة

ادة، حتديد املناطق اليت لدلولة العثمانية عليها سيوقد دفع ذلك املسئولني الربيطانيني إىل اقرتا  )
وأنه يتعني ىلع بريطانيا االعرتاف لدلولة العثمانية بالسيادة اإلقليمية ىلع الساحل العريب، ضمن 

                                                           
 .203/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (23)

 

 .151/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (23)

 .123-121/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (30)
تأمل يف اتلهمة الربيطانية للسيد العلوي بأنه متطرف خطري ال ليشء إال ألنه يقاوم احلملة الصليبية الربيطانية 

 االستعمارية ىلع اخلليج واجلزيرة العربية، فما أشبه الليلة بابلارحة!

 .225سياسة األمن  (31)
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حدود معينة، فاملوانئ العثمانية ىلع اخلليج يه الكويت، والقطيف، والعقري، وىلع اجلانب الساحيل 
ويضم ابلدعة، والوكرة، والعديد، باإلضافة إىل مرفأين أو ثالثة مرافئ  ،من اخلور ويعرف شساحل قطر

صغرية، ومن ثم فاستيالء ادلولة العثمانية ىلع هذا الساحل ال يعطيها أي مزايا، غري أن السيادة 
الوهمية اليت تمارسها ىلع هذه املنطقة، واليت تتمثل يف وجود قوة عسكرية صغرية ترابط يف ابلدعة، 

ت تشك خطرا ىلع بريطانيا، نظرا تلدخل املسئولني األتراك يف شئوننا اتلجارية املرشوعة، اليت قد بدأ
 حنقق من ورائها كثريا من املاكسب، وباستثارتهم للمشاعر القومية للساكن العرب يف هذه املناطق،

ن احل املمتد محتديد املناطق وتنازل ادلولة العثمانية عن سيادتها وديا ىلع الس :أي-ولو تم ذلك 
فإن هذه املبادرة سوف ختدم بريطانيا إىل حد كبري، ويمكن  -جنوب العقري إىل مقابل ساحل ابلحرين

 (12).(وضع حد لرو  القرصنة اليت تسود القبائل

 :اتلطلع الربيطاين للسيطرة ىلع داخل اجلزيرة العربية 

ع ضمان الساحل، م شيوخ قبائلالربية لوقد بدأت حكومة اهلند الربيطانية تتطلع إىل حتديد احلدود 
احلماية الربية هلم، كما هو احلال يف ابلحر، وهذه أول مرة تفكر فيها حكومة اهلند باتلدخل يف منطقة 

 (13).الظهري الربي

م، يف إطار االتفاقية العثمانية الربيطانية 0003يف سنة أي ولم يتحقق هذا االقرتا  إال بعد ثالثني سنة، 
يويلو، اليت تم بموجبها رسم حدود السيادة العثمانية يف األجزاء الرشقية  20 العقري بتاريخ املعقودة يف

من شبه اجلزيرة العربية، واليت تمتد من جنوب العقري إىل الربع اخلايل جنوبا، واذلي عرف فيما بعد 
 (11).باخلط األزرق

املنطقة )العثمانية الفعلية، وأن  وقد اكن هناك اعرتاف من املسئولني الربيطانيني حبدود السيادة
ة تشك املنطقة الساحلية املعرتف بالسلط -حساءألوامرورا بالكويت -املمتدة من ابلرصة إىل العديد 

السياسية واإلدارية لدلولة العثمانية عليها، ويف القطيف والعقري توجد هلا حاميات وجهاز إداري، أما 
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قطر فإن السلطة العثمانية سلطة قوية، وإن لم تكن يف ابلدعة ىلع الساحل الرشيق من رأس 
 (11).(منتظمة

كما اعرتف املسئولون الربيطانيون بأن معاهداتهم مع مسقط وقبائل ساحل عمان لم تضمن لربيطانيا 
ممارسة أي سيادة من أي نوع ىلع تلك القبائل، وأنه ال بد من تغيري هذه  الربيطانية وحكومة اهلند

السياسة اليت أفقدت بريطانيا نفوذها يف اخلليج يف مقابل ازدياد انلفوذ العثماين يف اجلزيرة واخلليج 
 (12).العريب، اذلي أدى إىل تقليص انلفوذ الربيطاين ابلحري

اهلل باشا باعتبار  الوايل العثماين يف ابلرصة عبدم صدر مرسوم من 0190سنة  ويف شهر أغسطس
مسقط، وابلحرين، والشحر، واملالك، ولك املوانئ ىلع سواحل اجلزيرة العربية الرشقية والغربية يه 
موانئ عثمانية، ما عدا ميناء عدن، وقد حاول الربيطانيون االعرتاض واالحتجاج ىلع هذا املرسوم، 

  (19).لم يلتفتوا إيلهمفلم يرد عليهم العثمانيون، و

م باستخدام الالزم ضد القراصنة يف املياه 0190وقد سمحت بريطانيا للمقيم السيايس الربيطاين سنة 
اإلقليمية العثمانية يف رشق شبه اجلزيرة العربية، املمتدة من الكويت إىل قطر ضمن مرىم قذائف 

انلظر إىل ألنه ب) ة حتفظت ىلع هذا اإلجراءاملدفعية ابلحرية الربيطانية، غري أن اخلارجية الربيطاني
عدم وجود معاهدة تنص ىلع مثل هذه اإلجراءات، فإن مهمة السفن الربيطانية تقترص ىلع ماكفحة 
أعمال القرصنة يف املياه ادلويلة، خارج املياه اإلقليمية الرتكية، وقد صدرت تعليمات إىل قائد 

ية إجراءات عدائية ضد األرايض الرتكية، أو املياه اإلقليمية األسطول تدعوه إىل االمتناع عن القيام بأ
 .(11)(الرتكية، دون موافقة األتراك وتعاونهم

الرقابة ابلحرية اليت اكنت تمارسها احلكومة وقد وصل املسئولون الربيطانيون إىل قناعة بأن )
داء املنطقة هو عدم اعتالربيطانية يف اخلليج رقابة حمدودة، واكن اليشء الوحيد املطلوب من شيوخ 

                                                           

 .211-210/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (35)
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م، كما أن جمال اتلدخل 0113األخرى املشرتكة يف معاهدة السلم ابلحرية لعام  األطراف أحد منهم ىلع
 .(10)(الربيطاين ضد أي اعتداء من ذلك انلوع حمدود

 مما يستديع من احلكومة الربيطانية إاعدة انلظر يف املعاهدات مع شيوخ القبائل، ومع ادلولة العثمانية
 تلحديد املناطق اليت حتت سيادتها.

وقد رفضت ادلولة العثمانية اختاذ أي إجراءات مشرتكة مع بريطانيا خيول بريطانيا حق مطاردة 
القراصنة يف مياهها اإلقليمية يف اخلليج العريب، وهو ما زاد من تعقيد وتقليص انلفوذ الربيطاين يف 

ل اجلزيرة العربية ويف الرب جيعل هلا السيادة ىلع مياهها اخلليج، خاصة وأن السيادة العثمانية ىلع داخ
 اإلقليمية يف سواحل اخلليج من ابلرصة إىل قطر حيث ال خالف ىلع سيادتها ىلع هذه املنطقة.

انيا ال تتمتع بريط املوضوع بأنوقد أكد اخلرباء القانونيون الربيطانيون اذلين تمت استشارتهم يف هذا 
قليمية العثمانية، ووافقوا بهذا الرأي، رأي اخلارجية الربيطانية، وهو ما لم يرتضه حبق انتهاك املياه اإل

 (01).مكتب شئون اهلند الربيطانية

ويالحظ أن بريطانيا اختذت من دعوى ماكفحة قراصنة ابلحر اخلليجيني، ذريعة الحتالل املنطقة، 
 تلكريس احتالهلا للمنطقة!كما تتخذ الواليات املتحدة ايلوم ماكفحة اإلرهاب ذريعة 

  م:0111املخطط الربيطاين ملرشوع اثلورة العربية ضد اخلالفة العثمانية سنة 

وقد وجد الربيطانيون صعوبة يف اتلوصل إىل اتفاق حول هذا املوضوع مع ادلولة العثمانية، خاصة 
فة طانية ضد اخلالاحلميد اثلاين باملؤامرة الربي بعد ازدياد شك اخلليفة العثماين السلطان عبد

 ورة العرب يف أقايلم اخلالفة ضد ابلابثل خيططونيرص ىلع أن الربيطانيني اكن العثمانية، واذلي 
العايل، وأنهم يستغلون تذمر العرب لفصل أقايلمهم عن ادلولة العثمانية، وفرض السيطرة الربيطانية 

العرب بعض ادر عدة، تفيد بأن م من مص0111عليها، حيث تلىق السلطان معلومات يف فرباير سنة 
يف اجلزيرة والعراق وسوريا مستعدون للثورة إذا وجدوا دعما من بريطانيا أو أي دولة أخرى، وأن 
احلجاز هو مصدر تلك احلركة، ومن املحتمل أن يكون رشيف مكة، اذلي يطمح أن يكون خليفة 
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لت مع السلطان عبداحلميد من أجل للمسلمني، ضالعا يف هذه املؤامرة، ولم جتد املحاوالت اليت بذ
 (00).تبديد تلك املخاوف اليت تسيطر ىلع عقله

احلميد أن رشيف مكة حسني بن حممد بن عون قد عرض ىلع احلكومة  يؤكد شك السلطان عبدمما و
الربيطانية تكليفه بإرسال رسول منه إىل ملك أفغانستان، يلدعوه إىل ادلخول يف عالقة مع بريطانيا، 

فعال االتفاق ششك رسي بني رشيف مكة والقنصل الربيطاين يف جدة لعقد االجتماع وإعداد وقد تم 
  (02).الرتتيبات هلذه املهمة، غري أنه وقبل االجتماع بأيام تم اغتيال الرشيف

املطلب أمريا ىلع مكة لشدة عداوته لربيطانيا، كما  احلميد الرشيف عبد وقد اختار السلطان عبد
م، عن طريق مصادره من وجود مؤامرة بريطانية 0111بداحلميد منذ أواسط سنة تأكد للسلطان ع

ود، اهلل بن ثنيان بن سع حساء، وذلك بتأييدها بعض آل سعود، وهو عبدألتستهدف نفوذه يف جند وا
قد سطنبول لطلب دعم بريطانيا، وإوقد تمت اللقاءات بني ابن سعود وبني السفري الربيطاين يف 

 (03).بالسيطرة ىلع القبائل الساحلية، وأنه سيحقق بذلك مصالح بريطانياوعدها 

 :املخطط األوريب الصلييب للقضاء ىلع اخلالفة العثمانية وتقاسم أقايلمها 

م بإاعدة تقسيم أقايلم ادلولة 0191سنة  برلنييف مؤتمر  ادلول األوربية واكنت بريطانيا قد طابلت
احلميد ىلع بريطانيا، اليت اكنت حليفة قبل ذلك لدلولة  السلطان عبدالعثمانية، وهو ما أثار سخط 

 (01).م0112العثمانية، وقد قامت بريطانيا بتنفيذ خمططها عمليا باحتالل مرص سنة 

وقد اكن عذرها يف احتالل مرص هو أنها تريد إاعدة األمن واالستقرار هلا، مع أنها تعرتف شسيادة ادلولة 
 عيتها هلا!العثمانية عليها، وتب

وقد بدأت بريطانيا أيضا من طرفها باحلذر واخلشية من أن يكون السلطان عبداحلميد وراء 
اهلند، بدعوى أنه خليفة للمسلمني يف لك ماكن، وقد توصل يف االضطرابات وتأجيج مشاعر املسلمني 
لطان الس األمل ضعيف يف اتلخلص منإىل أن ) الربيطانية مايلت سكرتري مكتب الشئون اهلندية

                                                           

 .232-231/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 31)
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وجتريده من سلطته ادلينية، كما حدث بالنسبة للبابا، فإن السلطان العثماين وحكومته يشالكن رمزا 
ألقطار عديدة أغلبية ساكنها من الرجعيني واملتعصبني واملعادين لك مظهر من مظاهر املدنية 

 .(01)(احلديثة اليت مزيت شعوب أقطار أوربا

  واحلماية الربيطانية مع شيوخ اخلليج العريب: االحتاللمعاهدات 

وقعت بريطانيا معاهدة م، وخشية من امتداد انلفوذ العثماين إىل ابلحرين، 0111 ديسمرب سنة 22ويف 
احلماية اليت تنص ىلع أن يلزتم شيخ ابلحرين وذريته من بعده بأن ال يترصف يف أرايض بدله، وال يعقد 

 وقد عززت هذه املعاهدة) يم عالقة دبلوماسية قبل الرجوع إىل بريطانياأي اتفاق مع أي دولة، وال يق
 (02).(من ارتباط ابلحرين باحلكومة الربيطانية، وحوتلها إىل دولة تابعة تبعية مطلقة لربيطانيا

– م وقعت بريطانيا اتفاقيات مماثلة مع شيوخ قبائل ساحل عمان املهادن0119ويف ديسمرب سنة 

 (09).-اإلمارات العربية 

ويالحظ عبارة )شيوخ القبائل( فيه تعرب أوضح تعبري وأصدقه عن واقع هذه املشيخات الصغرية حني 
وقعت بريطانيا معها اتفاقيات احلماية، وأنها لم تكن مدنا فضال عن دول، وهو ما يبطل قانونية لك 

رى نئ تابعة دلولة أختلك املعاهدات حسب القانون ادلويل، إذ لم تكن بني دوتلني بل بني دولة وموا
 يه ادلولة العثمانية!

للخالفة  اظل تابع يم ىلع يد حممد ابن رشيد أمري حائل، اذل0111وما بلثت أن سقطت الرياض سنة 
 .العثمانية، وكذا ظل احلجاز حتت حكم األرشاف تابعا للخالفة العثمانية

 .سقطم، وقعت بريطانيا معاهدة محاية مع سلطان م0100سنة  3ويف مارس  

                                                           
 .233/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل ( 35)
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م وقعت معاهدات محاية شبيهة ملعاهدة مسقط مع لك من ابلحرين، وشيوخ اإلمارات 0102ويف سنة 
 (01).م0102سنة  1اخلليجية، يف مايو 

بريطاين شسبب رفض حممد للمعاهدة  بتخطيط-م 0102سنة  احممد اهأخ مبارك الصبا  وبعد اغتيال 
الصبا  من املقيم السيايس الربيطاين يف بوشهر توقيع طلب مبارك  -(00)ألنه موظف عثماين كما سيأيت

معاهدة محاية معه، إال أن بريطانيا حتفظت لكون الكويت تابعة ششك رسيم لدلولة العثمانية، 
مع  محاية م، وقعت بريطانيا اتفاقية0100يناير سنة 20وخشيت بريطانيا من إثارة املشالك معها، ويف 

 (011).مبارك كمثل اتفاقية ابلحرين

 مقام عثماين.لكون مبارك ما زال حيمل صفة قائ اتفاقية الكويت رسية، ظلتوقد  

 م مع بريطانيا وهو ال يزال موظفا يف ادلولة العثمانية0100اتفاقية احلماية اليت وقعها مبارك الصبا  اعم        
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 م 0013سنة لسواحل اخلليج العريب  -اعم اهلند وحاكمالربيطاين امللك نائب -جاءت زيارة اللورد كرزون و
 ويبدو يف الصور استقبال كرزون يف الكويت والشارقة، كنتيجة للسيطرة الربيطانية

وقد اكنت اتفاقيات بريطانيا مع شيوخ الساحل لكها غري قانونية إذ إنه لم يكن للشيوخ أي صفة 
دولة كربى يه ادلولة العثمانية قانونية يلوقعوا مثل هذه االتفاقيات، حيث إن مدنهم اكنت جزءا من 

ششك رسيم، كما إن شيوخها اكنوا موظفني رسميني فيها من قبل اخلليفة العثماين، ويتقاضون 
خمصصاتهم من خزينة ادلولة العثمانية، حني وقعوا تلك االتفاقيات، وهذا ما دفع بريطانيا تلوقيعها 

 بصورة رسية.

ت أهلية إذا تم افتضا  أمر هذه املعاهدات، وهذا ما حدث كما اكنت بريطانيا ختىش أن حتدث اضطرابا
هلل بن ا بالفعل إذ أصدر علماء جند فتاواهم يف ردة من دخلوا يف مثل تلك املعاهدات، حيث أفىت عبد

 وانتقل احلال بهم حىت دخلوا يف طاعتهم،) :اللطيف آل الشيخ فتوى يف أهل اخلليج جاء فيها عبد
 :.. وقد قال تعاىل.وهو بال شك أعظم أنواع الردة طلبوا صال  دنياهم بذهاب دينهم، نوا إيلهم، وأواطم

مْ  َكثرِي ا تََرى} ْنه  ِينَ  َيَتَولَّْونَ  مِّ واْ  اذَلّ َمْت  َما بَلِئَْس  َكَفر  مْ  قََدّ مْ  لَه  ه  س  نف 
َ
ن أ

َ
 لَْعَذاِب ا َويِف  َعلَْيِهمْ  اهلل   َسِخَط  أ

مْ  ونَ  ه  َها يَا}: {، وقال سبحانهَخادِل  ي ّ
َ
ِينَ  أ واْ  الَ  ءاَمن واْ  اذَلّ ودَ  َتَتِّخذ  ْويِلَاء َوانلََّصاَرى ايْلَه 

َ
مْ  أ ه  ْويِلَاء َبْعض 

َ
 أ

م َوَمن َبْعض   مْ  َيَتَولَّه  مْ  فَإِنَّه   ِمّنك  الِِمنيَ  الَْقْومَ  َيْهِدي الَ  اهللَ  إِنَّ  ِمْنه  فك من دخل يف طاعتهم،  .{ ..الَظّ
 .(010)(فقد حارب اهلل ورسوهل، وارتد عن دين اإلسالم ووجب جهاده ومعاداتهوأظهر مواالتهم، 
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 كما كرث السؤال عن حكم مثل تلك املعاهدات فصدرت الفتاوى اجلماعية من علماء جند كعبد
اللطيف وسليمان بن سحمان بأن ادلخول حتت احلماية  اللطيف وإبراهيم بن عبد اهلل بن عبد

 (012).الربيطانية ردة عن اإلسالم

وقد ظلت بريطانيا تعرتف بالسيادة العثمانية ىلع ساحل اخلليج من ابلرصة إىل قطر مرورا بالكويت، 
م، حيث أعلنت عن عدم اعرتافها بالسيادة العثمانية ىلع قطر اليت ما زالت 0101حساء، حىت سنة ألوا

 (013).فيها حامية عثمانية

ية األوىل، وقعت قطر اتفاقية احلماية مع بريطانيا، م، وبعد قيام احلرب العامل0002نوفمرب سنة  3ويف 
بنفس رشوط معاهدة ابلحرين، يلصبح اخلليج العريب لكه تابعا تبعية مطلقة لربيطانيا، فاقدا أي 
سيادة يف ظل االستعمار الربيطاين للخليج العريب، اذلي استمر منذ ذلك احلني، إىل االستقالل الصوري 

 يث حلت الواليات املتحدة حمل بريطانيا، وما زالت اإلشاكيلة!، حيف أواخر القرن العرشين

 الرؤية الربيطانية االستعمارية ملستقبل اجلزيرة العربية: 

اذلي اكنت عليه األوضاع يف اجلزيرة واخلليج العريب حيث ال وجود لقد أدرك الربيطانيون الواقع 
من ادلولة واخلالفة العثمانية،  الكه جزء دلولة أو ما يمكن أن يصدق عليه اسم دولة، بل اكن اإلقليم

ر لصالح املرشوع االستعماري الربيطاين، اذلي اكن ينتظ ذلك الواقع ىلع توظيف الربيطانيون عملقد و
وقد أكدت  ،الفرصة اتلارخيية الساحنة لالنقضاض ىلع ادلولة العثمانية واحتالل أقايلمها بعد ضعفها

أهمية اجلزيرة العربية بالنسبة لربيطانيا  -ما يف تقرير هرتزلك-م 0009اتلقارير الربيطانية سنة 
وال يمكن ألي ، إن أهمية اجلزيرة العربية من حيث موقعها اجلغرايف أمر معروف) :حيث جاء فيها

د يف قدم يف ابلالالال يهم بريطانيا العظىم اليت يه ادلولة الوحيدة ذات موطئ أقسم من تلك ابلالد 
سيطرتنا حمدودة ىلع رشيط ضيق حماذ للساحل من عدن إىل الكويت، وإنه يعتمد الوقت احلارض، إن 

ا غري وملا كن -داخل الصحراء القبائل أي–يف نهاية األمر ىلع استتباب اهلدوء يف املناطق ادلاخلية 
قادرين ىلع اتلدخل يف داخلية ابلالد أو السيطرة عليها، فإنه ألمر أسايس استبعاد لك بذور االضطراب 
املحتملة، إن جزيرة لعرب ليست دولة بأي معىن فعيل، بل يه جمموعة من العشائر، ويه مستقرة 

هم رأسها شيوخ ال تقرر سلطاتتقريبا يف املناطق اخلصبة قرب الساحل، ويف ما عدا ذلك فيه رحالة ي
احلدود األرضية، بل العشائر اليت يرأسونها يف وقت معني، إن سياستهم متشابكة بصورة وثيقة، وإذا 

                                                           
 .435/ 10ادلرر السنية ( 102)

 .233-232سياسة األمن  (103)
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نشب نزاع فإنه قد يمتد إىل اجلزيرة لكها، ودلينا مع العشائر والشيوخ ىلع الساحل املذكور عالقات 
 .(011)(ة العربية، فإنها لن تقع بيد سيد عريب واحدوحني خيرج األتراك من اجلزير...  تنظمها معاهدات

 خصائص اجلنس العريب يف -ما يف املوسوعة الربيطانيةك-ون كما درس علماء األجناس الربيطاني
من حيث اتلكوين الطبييع من أقوى وأنبل العروق البرشية يف العالم، ) شبه اجلزيرة العربية وأنهم

األجناس البرشية هذا إذا رضخوا ألي منها، فأما ذهنيا فإنهم فهم جسديا ال يرضخون إال للقلة من 
متفوقون ىلع معظم أجناس البرش، وال حيد مسرية تقدمهم سوى انلقص امللحوظ يف القدرة ىلع 

 .(011)(اتلنظيم، وعجزهم عن القيام بعمل مشرتك

تقالل ، واالسالعرب ال يستطيعون أن حيكموا أنفسهم بأنفسهمفقد اكن الربيطانيون يؤمنون بأن )
للمناطق العربية كما ورد ىلع ألسنة املسئولني الربيطانيني خالل أحاديثهم أثناء احلرب، اكن يعين 

 .(مرباطورية العثمانية، وأن هذه املناطق ستدور يف فلك دولة أوربية ماإلفقط االستقالل عن ا

من قبل الربيطانيني املهتمني م إىل حاكم اهلند الربيطاين 0001/  1/  22كما تمت الكتابة بتاريخ  
ليس باألمر املستحيل أن يقوم يف وقت ما يف املستقبل احتاد فيدرايل دلول عربية ) ششئون املنطقة

شبه مستقلة، بتوجيه وتأييد أوريب، وتكون هذه ادلول مرتبطة مع بعضها ىلع أرضية عرقية ولغوية، 
 .(بريطانيا ىلع أنها ويلة أمرها وحاميتهاوتكون مدينة بالوالء الرويح لرأس عريب، وتتطلع إىل 

سطنبول قبل أن تقع حتت انلفوذ الرويس، إىل اجلزيرة إرضورة نقل اخلالفة من كما أكد اللورد كيتشرن 
 (012).العربية حيث ستظل اخلالفة فيها حتت اتلأثري الربيطاين

مانية استثارة ادلولة العث لقد قررت بريطانيا احتالل اخلليج واجلزيرة والسيطرة عليها تدرجييا دون
اليت اكنت تعيش أوضااع سيئة، فقامت بتوقيع اتفاقيات رسية مع شيوخ الساحل باسم معاهدات 

 ،من غري أي صفة قانونية احلماية، بينما يه احتالل غري مبارش للمناطق اليت وقعت معها املعاهدات
ت يف القسم الرسي منها ىلع أن ال م، وقد نص0100فقد وقعت بريطانيا معاهدة محاية مع عمان سنة 

يترصف سلطان عمان بأي جزء من أرضه بأي شك من أشاكل اتلرصف دون الرجوع إىل السلطة 

                                                           

 .121/  1اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  (104)

 .120سالم ما بعده سالم )والدة الرشق األوسط( دليفيد فرومكني ص (105)
 

 .153-153والدة الرشق األوسط  (101)
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م معاهدة محاية بالرشوط نفسها مع ابلحرين ومع  0102الربيطانية، وكذا وقعت بريطانيا سنة 
 ارقة، وديب، وأبو ظيب(.)رأس اخليمة، والفجرية، وأم القوين، والش مشيخات اخلليج املهادن

لقد ظلت بريطانيا تقر للخالفة العثمانية شسيادتها املبارشة ىلع اخلليج العريب من ابلرصة إىل ميناء 
املوانئ ) م جاء يف تقرير رسيم نلائب املعتمد الربيطاين يف اخلليج العريب ما ييل0192فيف سنة ، القطيف

حكومة  وكذا اعرتفت، (ليج يه الكويت والقطيف والعقريالعثمانية املهمة ىلع الساحل العريب من اخل
م بالسيطرة العثمانية ىلع مجيع الساحل العريب من ابلرصة إىل العقري، وحق 0191اهلند الربيطانية سنة 

سطنبول سنة إاحلكومة العثمانية بمطاردة القراصنة يف الرب وابلحر، وكذا اعرتف السفري الربيطاين يف 
ير اخلارجية باالعرتاف بالسيادة العثمانية املبارشة ىلع سواحل اخلليج من ابلرصة م نيابة عن وز0190

سطنبول بصورة رسمية اعرتاف حكومته إم أكد السفري الربيطاين يف 0103إىل العقري، ويف سنة 
 (019).بالسيادة العثمانية ىلع ساحل اخلليج من ابلرصة إىل القطيف

م أن يوقع معها اتفاقية 0112يف حدود سنة  شيخ الكويت الصبا واكنت بريطانيا قد طلبت من جابر 
هكذا يف  -إن احلكومة العثمانية جارتنا ) :محاية فرفض اعرتافا بتبعيته لدلولة العثمانية حيث قال

وجل ما حنتاجه يأتينا من بدلها ابلرصة اليت هلا فيها األمر  -تاريخ الرشيد! والصحيح حكومتنا 
وايل ابلرصة العثماين رشيد باشا بإجراء خمصصات مايلة هل وألرسته، وتكرمت  وقد أكرمه، (وانليه

م عينت ادلولة العثمانية عبد 0190عليه ادلولة العثمانية بفرمان وعلم أخرض، ثم بعد ذلك يف سنة 
 (011).قام للكويت تابعا لوالية ابلرصة العثمانيةماهلل اثلاين بن جابر قائ

ىلع  م0102إىل م 0122ي توىل املشيخة بعد أبيه من اهلل بن صبا  اذل ظل عبد): وكما يقول لوريمر 
عالقة وثيقة باحلكومة الرتكية طوال مدة حكمه، واكن مطيعا ومتحمسا ألن يكون أداة للسياسة 

 اهلل بن فيصل أمري الوهابيني اكن هو الوسيط اذلي من خالهل قدم عبدم 0191سنة  الرتكية، ويف
سفينة أهلية  311اهلل وسائل انلقل ابلحري املؤلفة من  قدم عبدم 0191، ويف املعزول عونه لألتراك

نلقل القوات الرتكية املتجهة لفتح األحساء، وقد صحب احلملة بنفسه، وعن طريقه تم إقناع شيخ 
ادلوحة يف قطر برفع العلم الرتيك، وحني ذهب مدحت باشا وايل بغداد يف جولة تفتيشية يف إقليم 

اهلل ىلع الكويت، وأوضح أنه اكن  ل نهاية السنة توقف يف الكويت ونصب الشيخ عبداألحساء قب

                                                           

 .115-114/  2تاريخ الكويت السيايس خلزعل ( 102)

 .133-113/  1، وتاريخ الكويت السيايس خلزعل 121-125و120تاريخ الكويت للرشيد  (103)
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قائمقاما للحكومة الرتكية يف الكويت اليت اعتربت أن الكويت أصبحت تابعة لرتكيا يف الوقت اذلي 
 .(010)(أصبحت فيه األحساء كذلك

أن السلطات الربيطانية يف اخلليج لم تكن  م0102 – 0122اهلل  ويبدو يف أثناء حكم الشيخ عبد) 
 .(001)(هلا عالقة مبارشة بالكويت حيث اكن ينظر إىل هذا املاكن ىلع أنه تابع للسيطرة الرتكية

سطنبول خطابا رسميا للخارجية العثمانية يبلغها إكتب السفري الربيطاين يف  0103بريل سنة أويف  
 (000).العثمانية ىلع ساحل اخلليج من ابلرصة إىل القطيف فيه باعرتاف احلكومة الربيطانية بالسيادة

م 0101يف حدود سنة  صبا حممد بن أخيه توقيع معاهدة مع اهلل  بعد وفاة عبدثم حاولت بريطانيا  
 (002).غري أنه رفض الطلب اعرتافا بتبعيته لدلولة العثمانية

ادلولة العثمانية كما يه، واعرتف ظلت العالقة مع م 0102وبعد اغتيال مبارك ألخيه حممد سنة  
مبارك بوالئه للخليفة العثماين، ورفع العلم الرتيك، واستقبل مسئوال تركيا عن احلجر الصيح، ويف 

صدر فرمان عثماين بتعيني مبارك قائمقاما للكويت تابعا لوالية ابلرصة، وبدأ م 0109ديسمرب سنة 
ت مراسالته من ابلرصة ىلع هذا األساس، وجعل هل راتب اسمه يرتدد يف اتلقارير الرسمية للوالية، وبدأ

  (003).جنيه يف العام 311شهري 

رك املعاهدة مبا وتوقيعمبارك ىلع أخيه حممد وقتله هل، من نقالب تدبري بريطانيا لالوقد تم بعد ذلك  
وقائد مرص حنو الزعيم املرصي املشهور -، وقد ذكر مصطىف اكمل م0100سنة  الرسية مع بريطانيا

هذه الفتنة اليت  -م بعنوان)إنكلرتا واإلسالم(22/1/0012يف جريدة اللواء  يف مقال هلاالستقالل 
كيف يتصور عقل سليم أن بريطانيا اليت احتلت مرص خدااع، وسلبت ): وجاء فيه وراءها يد بريطانية

رتاق ودعت املسلمني لالف، ةالسودان سلبا، وحرضت األمة العربية ىلع رفع العصيان يف وجه اخلليف

                                                           

 .1521/  3ديلل اخلليج العريب القسم اتلارييخ  (103)

لوريمر كما يه اعدته إثبات أنه ال وجود للسيادة العثمانية حياول  .1522/  3ديلل اخلليج العريب القسم اتلارييخ  (110)
ىلع القبائل أو املوانئ يف اخلليج يلربر ما قامت به حكومة اهلند الربيطانية للسيطرة عليها واحتالهلا باسم املعاهدات، 

 !خلليج العريبلكن يعود أمام احلقائق اتلارخيية والواقعية يلعرتف بوجود السيادة العثمانية ىلع اجلزيرة وا

 .1524/  3ديلل اخلليج العريب القسم اتلارييخ  (111)

 .152/  1تاريخ الكويت السيايس  (112)

 .1521/  3ديلل اخلليج العريب القسم اتلارييخ  (113)
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واالختالف، وبذرت بذور الفساد، ونرشت عصابات ادلخالء يف بالدهم يلميتوا الشهامة من قلوبهم، 
إجنلرتا إن ادلول اعمة و تصري يف يوم من األيام حليفة لدلولة العثمانية، وحليفة للمسلمني واإلسالم؟!

ني وراء امتياز، أو تنافس يف طلب معدن، أو خاصة ال يتسابقن إىل طلب صداقة تركيا إال إذا سع
لقد احتلت بريطانيا قربص بدعوى مساعدة ادلولة العثمانية،  احتالل جزيرة، أو استئجار شاطئ؟!

واحتلت مرص حبجة إنقاذ اخلديوية املرصية، وفصلت السودان عن مرص ثم اسرتدته بمال مرص 
هة، ومطلة ىلع ابلحر األمحر وبالد العرب وجنودها، يلكون مستعمرة بريطانية متصلة بمرص من ج

من جهة أخرى، وأثارت الفنت يف الكويت وايلمن يلتم هلا ما أرادت، تلؤسس اخلالفة العربية اليت اكن 
نابليون مولعا بها، ولم يبق يف أوربا أحد من رجال السياسة إال وتراه اعملا بهذه اخلطة وتلك الغاية، 

قد باحثت و حىت تنادي الصحف هناك بأن ايلد املدبرة هلا يه يد بريطانيا!فال تقوم يف بالد العرب فتنة 
إن بريطانيا تريد حمو احلبشة ألنها العائق  أخريا يف هذا املوضوع فقالت: )بازيت دي ال كروا( جريدة

 بينها وبني أغراضها، ولكنها ال جتد من انلجايش مساعدا ىلع خراب بالده كما وجدت من شيخ
يضع احلجر األول للخالفة العربية اليت يعمل هلا اإلجنلزي وبها جهل أنه باستسالمه  الكويت اذلي

هذا ما يقوهل كتاب الغرب، فأين أنتم  يتم للمسلمني الشقاء وتضيع من أيديهم أسباب العز والرخاء!
 ا؟!هليا كتاب املسلمني وساستهم لرتفعوا أصواتكم منذرين وحمذرين األمم العربية من اخلطر املهدد 

 يوجد بعض أمكنة وبعض سااعت من نام فيها مات! :لرتددوا هلم ما قاهل فيكتور هيجوأين أنتم 
ن أنتم أي وترشدوهم إىل أن الساعة احلارضة يه من تلك السااعت اليت أشار إيلها شاعر فرنسا الكبري!

 .(001)(لة ومحاية اإلسالمجنلرتا يلكونوا يدا واحدة يف إحياء املإتلقنعوا أوئلك الضالني اذلين ختدعهم 

لكويت هذه احلادثة اليت حدثت يف ا )تاريخ األقطار العربية( وقد ذكر املؤرخ الرويس لوتسيك يف كتابه
جنلرتا تهدف دائما إىل فرض سيطرتها ىلع دول اخلليج العريب وحتويله إىل حبرية إاكنت ) حيث قال:

إجنلزيية، واكنت الكويت يه املكملة هلذا املخطط، فقد اكنت الكويت حتت سيطرة ابلاب العايل، ويف 
م حاولت عقد عالقة حتالف مع شيخ الكويت حممد الصبا  ولكنه رفض، فدبرت مؤامرة 0101سنة 

واملقربني إيله، وتوىل السلطة من بعده أخوه مبارك الصبا  اذلي بادر بعقد اتفاقية رسية لقتله هو 
م انتهت بعقد اتفاقية تنص ىلع 0010م، وجرت مفاوضات بني إجنلرتا وتركيا سنة 0100مع إجنلرتا سنة 

                                                           

م أي قبل اثلورة العربية 0012وهذا املقال منشور سنة . 232-231أوراق مصطىف اكمل املقاالت الكتاب اثلاين ص  (114)
 حسني ضد اخلالفة العثمانية بنحو مخسة عرش اعما!!للرشيف 
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هكذا و اعرتاف اجنلرتا شسيادة تركيا ىلع الكويت، واالعرتاف باالتفاقية الربيطانية مع الكويت،
 .(001) (شسطت بريطانيا سلطتها ىلع الكويت

حىت وصل األمر للباب العايل اذلي قام به مبارك الصبا   نقالبالوقد حامت الشبهة حول دوافع ا
بأن بريطانيا ختلصت من حممد الصبا  ىلع يد أخيه مبارك، بإيعاز من املقيم الربيطاين باخلليج العريب، 

لضم الكويت دلول الساحل اخللييج، بل إن بعض ادلوائر الرسمية  لكونه اكن عقبة أمام مرشوعها،
 (002).الربيطانية أخذت برتديد هذه الفرضية

شيخ عرشستان اذلي رفض توقيع معاهدة مع بريطانيا يف الفرتة الشيخ مزعل وقد تكررت احلادثة مع  
اكن موقف شيخ املحمرة لقد ) نفسها فقام أخوه خزعل باالنقالب عليه، ووقع املعاهدة مع بريطانيا!

تغريت األمور عقب اغتيال الشيخ مزعل وتويل  م0109معاديا للحكومة الربيطانية، ولكن يف سنة 
الشيخ خزعل مشيخة تلك اإلمارة اذلي لم يكتف بتأييد املصالح الربيطانية وممثيل بريطانيا وحسب 

 (009).(بل تقدم رسا لوضع نفسه حتت احلماية الربيطانية

 ك!رجيل بريطانيا يف اخلليج العريب بعد ذل -بعد اغتياهلما أخويهما-جالن مبارك وخزعل وسيصبح الر

 وقد حدث االغتيال ملزعل بعد أشهر من اغتيال حممد ىلع يد مبارك!

زار الرائد واملقيم الربيطاين بيليل م 0123فيف سنة  ،لقد اكن اتصال مبارك الصبا  بالربيطانيني مبكرا 
ابلرصة إىل اجلهراء ومن هناك صاحبه مبارك بن صبا  لوادله الشيخ صبا  اذلي الكويت فوصل من 

وال شك يف أن الرائد قد استطاع أن يتعرف بوضو  ىلع ) :قىض معه بيليل يومني، وكما يقول لوريمر
مستقبل الكويت املحتمل كميناء جتاري إىل جانب صالحيتها يك تكون قاعدة ملحطة تلغراف 

 (001).(ومستوداعت للفحم

                                                           

 انظر حاشية املصدر السابق. (115)

3-23، والعالقات بني جند والكويت خلادل السعدون ص 1523/  3و 433/  1ديلل اخلليج العريب القسم اتلارييخ  (111)

 .431/  1ديلل اخلليج العريب القسم اجلغرايف ( 112)

 .1513/  3القسم اتلارييخ ديلل اخلليج العريب ( 113)



75 
 

يها وبلث ف حممد وجرا  وقد أثبتت الوثائق بأن مبارك الصبا  قد زار ابلحرين قبل اغتيال أخويه
 !(000)ه مبارشة قام باالنقالب ىلع أخويهشهرين، واكن يف زيارة للمعتمد الربيطاين فيها، وبعد رجوع

رك مباأخيه ، ووقعت معاهدة رسية مع للتخلص من حممد الصبا  لقد جنحت بريطانيا يف مسعاها 
ىلع أن ال يترصف بأي شك من األشاكل يف أرضه إال هو ومن خيلفه فيها  الزتمم، 0100الصبا  سنة 

بعد الرجوع إىل السلطة الربيطانية، وأن ال يتصل بأي دولة أخرى إال بعد الرجوع إىل بريطانيا، وأن 
وأن تظل االتفاقية رسية، وقد دفعت بريطانيا مقابل ، ترشف بريطانيا ىلع شئون الكويت اخلارجية

 (021).توقيع مبارك ىلع تلك االتفاقية مخسة عرش ألف روبية

إذ لم تتجاوز سلطة شيخ الكويت آنذاك حدود ، واملقصود بالكويت يف االتفاقية مدينة الكويت فقط
 أسوار املدينة الصغرية اليت اكنت ميناء حبريا.

ين يف نلدن عندما وقف ىلع مضمون املعاهدة بني مبارك وبريطانيا احتجاجا وقد قدم السفري العثما 
رسميا ىلع هذه املعاهدة حيث إن مبارك الصبا  من راعيا ادلولة العثمانية، وإن مثل هذه املعاهدة تعد 

م ئحتديا لسيادة ادلولة العثمانية، وقد ردت احلكومة الربيطانية بأنها ال تعزتم اتلدخل يف الوضع القا
 (020).يف الكويت

كما طلبت بريطانيا أن يتعهد هلا مبارك خطيا بأن يمنع استرياد أو تصدير األسلحة من الكويت وإيلها 
 (022).م0011فأصدر منشورا بذلك يف مارس 

                                                           

 .. سادلاناييج. ا  وثائق الكويت (113)

 .123/  2وتاريخ الكويت خلزعل  .1532/  3ديلل اخلليج العريب القسم اتلارييخ  (120)

 .123/  2تاريخ الكويت خلزعل  (121)

 .130/  2تاريخ الكويت خلزعل  (122)
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  الرياض:احتالل 

وبعد هذه االتفاقية مع مبارك بدأت بريطانيا تتطلع إىل داخل اجلزيرة العربية، ووجدت الكويت  
م من 0011سعود سنة  عبد العزيز بنأقرب منطقة للتدخل فيها، فبعد تلك املعاهدة مبارشة خرج 

 (023).الكويت إىل الرياض لالستيالء عليها، بتوجيه وختطيط من الكويت، وبدعم عسكري ومادي

هذا ما اكن خيشاه مدحت باشا وايل بغداد من قبل، حيث توقع أن سيطرة بريطانيا ىلع الكويت و
ستشك خطرا ىلع جند والعراق، إذ تمثل الكويت أقرب نقطة يمكن للربيطانيني االنطالق منها حنو 

 (021).هذين اإلقليمني املهمني للخالفة العثمانية

وقد بدأ مبارك الصبا  حتت إرشاف وتوجيه حكومة اهلند بتنفيذ املرشوع الربيطاين بعد توقيع 
ومعه قبائل كثرية إىل ابن رشيد يف بعد املعاهدة بأشهر  خرج مباركاملعاهدة الرسية مبارشة، حيث 

 واكن اهلدف إشغاهل يلتمكن ابن سعود من السيطرة ىلع -رجل ادلولة العثمانية يف جند-حائل 
الرياض، فانهزم مبارك ومن معه يف معركة الرصيف، وانسحب ابن سعود من الرياض، ثم بعد أشهر 

دعوم امل-احتالل الرياض، وأرسل إىل مبارك الصبا  باخلرب، وبنجا  ابن سعود  يفجنح ابن سعود 
لشئون اسياسيا وعسكريا من مبارك مبارشة اذلي خيضع ملعاهدة رسية مع بريطانيا اليت تسيطر ىلع 

أصبح وسط اجلزيرة العربية ساحة مفتوحة ألول مرة يف  -اخلارجية للكويت بناء ىلع تلك املعاهدة
اتلاريخ للنفوذ الربيطاين، وقد ظل اتلخطيط الربيطاين رسيا وهادئا، إذ ظل مبارك ظاهريا تابعا لدلولة 

م برقية 0010دلولة العثمانية سنة هلا يف الكويت، وقد أرسلت ا اقائمقام العثمانية، فقد اكن رسميا يمثل
اليت أثارت القالقل يف جند يف الوقت اذلي حتتاج فيه ادلولة العثمانية -إىل مبارك بعد حرب الرصيف 

 :وجاء يف تلك الربقية -واحلمالت الصليبية استقرار أقايلمها ادلاخلية ملواجهة املؤامرات الغربية
دلويلة تنص بأن املواقع اليت فيها علم عثماين، أو مركز بلغوا الشيخ مبارك بأن منطوق املعاهدة ا)

(، وقد طلب وايل ابلرصة عسكري، أو مأمور حكويم، فليس لدلول األخرى حق اتلدخل يف شئونه

                                                           

 .122/  2تاريخ الكويت خلزعل  (123)

 .233مذكرات مدحت باشا ( 124)
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ماين ن عثمن مبارك القدوم إىل ابلرصة، وتقديم فروض الطاعة لدلولة العثمانية ففعل، وصدر فرما
 (021).قضاء الكويت اتلابع لوالية ابلرصةمقام ىلع رجعل مبارك الصبا  قائ

 م، يشتيك من تهديدات ابن رشيد للكويت، وجاء يف كتابه0010كما كتب مبارك إىل وايل ابلرصة سنة 
ولم خيرجوا عن سلطانها، ولم يتمردوا  -أي اخلالفة العثمانية–أهل الكويت لم حييدوا عن طاعتها )

 .(022)(ىلع أوامرها

وبعد احتالل ابن سعود للرياض أرسل مبارك إىل وايل ابلرصة العثماين مصطىف باشا خيربه باملوضوع،  
 (029).ويطلب منه رفع األمر إىل ابلاب العايل يف األستانة لالعرتاف بابن سعود أمريا ىلع الرياض

ن سعود، الرمحن ب بدوقد اكنت ادلولة العثمانية جتري خمصصاتها املايلة ىلع ابن سعود، وىلع وادله ع 
 (021).وأرسته اليت اكنت الجئة يف الكويت

الرمحن بن فيصل وأرسته يف الكويت بناء ىلع موافقة من ادلولة العثمانية، فبعد  لقد اكن وجود عبد
م توجه إىل األحساء، ثم إىل الكويت حيث رفض شيخها آنذاك استقباهل 0100خروجه من الرياض سنة 

، فلجأ إىل قبيلة العجمان وآل مرة، ثم وافقت ادلولة العثمانية ىلع قدومه إىل لكونه قائمقاما عثمانيا

                                                           
 .52/  2تاريخ الكويت خلزعل  (125)

 .55/  2تاريخ الكويت خلزعل ( 121)

 .121/  2تاريخ الكويت خلزعل ( 122)

 .123/  2تاريخ الكويت خلزعل ( 123)
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لرية شهريا، وبلث يف الكويت حنو  21الكويت مع أرسته، وتم ختصيص مرتبات مايلة هل وألرسته ويه 
 (020).تسع سنني حىت اعد إىل الرياض

 خوانه عندما اكنوا الجئني يف الكويتإمبارك الصبا  مع عبد العزيز بن سعود و                        

م، كتابا إىل نقيب األرشاف يف ابلرصة رجب انلقيب، عند 0012الرمحن بن سعود سنة  وقد كتب عبد
خروجه من الكويت إىل الرياض، يرش  فيه أسباب ما جرى، ويؤكد فيه تبعيته لدلولة العثمانية، 

ولم نلتج إىل أحد إال إىل اهلل تعاىل، ثم إىل ظل وحنن خدام حمسوبون ىلع ادلولة العلية، ) وجاء فيه
عدالة أمري املؤمنني، أدام اهلل جمده، وحنن يف لك األحوال نؤدي اخلدمات حلرضة أمري املؤمنني، باذلني 

فيما حيصل به رضاه، منقادين إىل أوامر ادلولة العلية، فرنجو من مراحم وتفضالت  واالجتهاد اجلد
ل أنظاره علينا، ورفع تعديات ابن رشيد، وإجراء ما تفضل به من حرضة أمري املؤمنني حلو

 .(031)(املعاش

كتابا آخر إىل املقيم السيايس الربيطاين يف )بوشهر( يف الوقت ذاته كما كتب عبد الرمحن بن سعود  
خيربه فيه خبروجه من الكويت إىل الرياض، ويرجو من بريطانيا أن تضع نظرها عليه، وأن تشمله 

 (030).ولطفهابعطفها 

                                                           

 .23عبد العزيز وبريطانيا ص  (123)

 .123، وتاريخ الكويت للرشيد ص 123/  2تاريخ الكويت خلزعل  (130)

 املصدرين السابقني. (131)
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ينكر أمام احلكومة العثمانية تدخله يف شئون ابن سعود، ومساعدته يف احتالل ) وقد ظل مبارك
(، كما أخذ يتوسل إىل ادلولة العثمانية لالعرتاف بابن سعود، فطلب وايل ابلرصة بالقوة هالرياض، ومد

م من مبارك نقل رغبة ادلولة العثمانية بأن يعلن ابن سعود وقاسم بن ثاين اكمل 0011خملص باشا سنة 
 سطنبول بهذا اخلصوص، وطلب وايل ابلرصةإالوالء لدلولة العثمانية، ففعال وأرسال بربقياتهم إىل 

حضورهما شخصيا، وتم عقد لقاء يف الزبري بني عبد الرمحن بن سعود ووايل ابلرصة، حبضور مبارك 
 (032).لدلولة العثمانية منهما باتلبعيةاعرتافا 

الرمحن بن فيصل هو ومبارك الصبا   وصل عبد)  ـه0322م يف ثالث ذي احلجة من سنة 0011ويف سنة 
شيخ الكويت إىل الرافضية قرب بدل الزبري ملواجهة وايل ابلرصة أمحد خملص فخرج إيلهم الوايل وأخربهم 

اذلي توجه قبل شهر من السماوة إىل القصيم ومعه -بأن أمر جند اآلن راجع إىل املشري أمحد فييض 
الرمحن يف القصيم، وهناك تصلح  ال بد من اجتماعك معه أنت يا عبد :وقال هل  -ستة طوابري عسكر

 مجيع أحوال جند.
الرمحن من بندر الكويت إىل الرياض  الرمحن ومبارك الصبا  إىل الكويت ثم توجه عبد فرجع عبد 

ومنها إىل القصيم ملواجهة املشري أمحد فييض واجتمع معه هو وأمراء القصيم، وتفرقوا دون أن حيصل 
 .(033)(هلم منه مساعدة، وتوجه املشري إىل املدينة املنورة ثم إىل ايلمن من أجل إمخاد ما فيه من الفنت

العزيز بن سعود ىلع لسان أمري العسكر  أرسلت ادلولة العثمانية خطابا إىل عبد 0012ويف سنة 
فيد فيصل ن الرمحن آل العزيز بن عبد جناب املكرم عبد) العثماين يف جند حسن شكري ورد فيه:

جنابكم أن جاللة اخلليفة األعظم بلغه اضطرام الفتنة يف جند، وأن يدا أجنبية حمركة هلا فلهذا 
السبب بعثين إيلكم حقنا لدلماء ومنعا تلدخل األجنيب يف بالد املسلمني، وأنا أنذرك إذا لم تأتنا وتبني 

ية من واليات ادلولة، واقتصارك ىلع األسباب اليت محلتك ىلع إرضام هذه الفتنة بدون مراجعة أي وال
مراجعة صاحب الكويت وأخذ املدد منه، وأنت تعلم أنه خارج عن طاعة ادلولة ناكث لعهد اخلليفة 

 (!وخائن هل يف بالده، وما اكن ينبيغ منك االتلئام معه

                                                           

 .133/  2، وخزعل 123الكويت للرشيد  تاريخ( 132)

 .331حتفة املشتاق ( 133)
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الة الوالعزيز رجواب ذكر فيه أن السبب اذلي دفعه إىل اخلروج هو الظلم اذلي يمارسه  وقد رد عبد
وانظر إىل والية ابلرصة كيف فرطت يف الكويت، وإىل وتفريطهم يف شئون الواليات وجاء يف جوابه )

 .(031)(وايل ايلمن كيف سلوكه

، فقد ارس ويف الوقت اذلي اكن ابن سعود يعرتف بتبعيته للخالفة العثمانية، اكن يتصل بالربيطانيني
يطاين يف ابلحرين )بريدكس(، طابلا مساعدة م، للمعتمد السيايس الرب0012أرسل مندوبا سنة 

حساء، ومؤكدا رغبته يف عقد معاهدة معهم، وموافقته ألبريطانيا للتخلص من الوجود العثماين يف ا
 ال بد من االعرتاف بأن ابن سعود): حساء والقطيف، وقد قال كوكسألىلع وجود معتمد بريطاين يف ا

ته اختاذ (، وطلب من حكومالعربية يف أول فرصة ساحنة هل سوف يقيض ىلع الوجود الرتيك يف اجلزيرة
قرار بادلخول مع ابن سعود يف معاهدة محاية، غري أن حكومته حتفظت ىلع هذا الطلب حمافظة ىلع 

م، اتصل ابن سعود باملقيم 0012كتوبر سنة أعالقاتها مع ادلولة العثمانية، ويف آخر السنة نفسها يف 
ريب ثانية، طابلا ادلخول يف محاية بريطانيا، غري أنها أكدت حرصها ىلع صداقته، الربيطاين يف اخلليج الع

 (031).واعتذرت عن إجابة طلبه، مرااعة لدلولة العثمانية، اليت يتبع هلا ابن سعود ششك رسيم مبارش

وقد استمر مبارك وابن سعود مع ذلك بإعالن اتلبعية لدلولة العثمانية، ووقفا معها يف حربها مع 
عبودييت وخدمايت ) :جاء فيها ستانةلألم، وقد أرسل ابن سعود رسالة 0000يطايلا يف طرابلس سنة إ

ملقام اخلالفة اإلسالمية معلومة عند أويلا األمور، وإن ساكن جزيرة جند عموما قلبا وقابلا ومجيعنا 
 !الفة واألمر لكمىلع استعداد لدلفاع عن ادلولة بأموانلا وأرواحنا منتظرين اإلشارة من مقام اخل

 .(032)(العزيز السعود خادم ادلولة أمري جند، ورئيس عشائرها، عبد اتلوقيع: 

 الكويت وجند، اتلابعتني  عثمانيني يفقامنيم، بوصفهما قائم0002ابللغار سنة كما وقفا معها يف حرب 
 العثمانية.لوالية ابلرصة 

                                                           

 .333حتفة املشتاق ( 134)

 .353-352قصة السيطرة الربيطانية ىلع اخلليج ( 135)

 .35/  2تاريخ الكويت خلزعل ( 131)
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 (039).هذه احلربوقد دفع مبارك عرشة آالف لرية لدلولة العثمانية يف 

م إىل مبارك الصبا  كتابا خيربه فيه بأن ابلاب العايل قد أرسل 0002وقد كتب وكيل وايل ابلرصة سنة 
قام ناب قائمإىل ج) برقية يويص فيها بمنحه اجلنسية العثمانية، لتسجيل ممتلاكته بابلرصة، ونصها

وإعطائكم األوراق اخلاقانية ىلع الكويت مبارك الصبا ، فقد ورد األمر بإجراء املعاملة جلنابكم 
 .(031)(األصول كأمثالكم من العشائر العثمانية غري املحررة

ومع ذلك فقد تم اتفاق رسي بني ابن سعود وحكومة اهلند الربيطانية عن طريق معتمدها يف الكويت 
ملعاهدة ام ىلع احتالل األحساء، وقد اطلع بعض املؤرخني انلجديني ىلع بعض تفاصيل تلك 0000سنة 

  ـه0320، يف حوادث سنة (030)م يف تارخيه حتفة املشتاق0029مبكرا حيث ذكرها ابن شسام املتوىف سنة 
وفيها عقدت معاهدة بني اإلمام واإلجنلزي ىلع أن حيتل اإلمام األحساء والقطيف م فقال:)0000 -

لك يكون تابعا هلم، وال ودارين والعقري، ويمنعون عنه اإلجنلزي أي دولة تأتيه من ابلحر، ولقاء ذ
حيدث حماربات دون علمهم وال حيارب بدون إذنهم، وهلم حق اتلفتيش ىلع املعادن يف جزيرة العرب 

 (.واستخراج ذلك، وإذا أراد اإلجنلزي أن يسري حلرب أي جهة يسري هلا ويه تمده

عاهدة مع ادلولة ل احلرب العاملية األوىل إىل توقيع ميقبوم 0003وقد اضطرت بريطانيا يف سنة  
العثمانية، اعرتفت فيها بريطانيا بالسيادة العثمانية ىلع ساحل اخلليج والكويت، مقابل االعرتاف 

كما -مح يس كوكس املقيم الربيطاين يف اخلليج يطريالعثماين بمصالح بريطانيا يف اخلليج، وقد اكن ب
اختصاص بريطانيا، إال أن مكتب بأن تكون إدارة شئون الكويت اخلارجية من   -هلجاء يف ترصيح 

اخلارجية الربيطانية صمم ىلع رضورة اعرتاف بريطانيا بتبعية الكويت الاكملة لدلولة العثمانية، 

                                                           

 .134تاريخ الكويت للرشيد  (132)

 .31/  2تاريخ الكويت خلزعل  (133)

بني ابن سعود وبريطانيا، فبنود هذه االتفاقية م 0001غري معاهدة دارين سنة وهذه اتفاقية . 410حتفة املشتاق ص  (133)
ختتلف عن بنود اتفاقية دارين، فيه تتحدث عن احتالل األحساء والقطيف، واالتصال بني الطرفني اكن قديما، إال 

حفظ ة نلدن اليت ظلت تتأن هناك خالفا بني حكومة اهلند الربيطانية اليت تدفع باجتاه دعم ابن سعود مبكرا، وحكوم
حىت احلرب العاملية األوىل، فاالتفاق األول اكن بينه وبني حكومة اهلند عن طريق الكويت، وقد ال يكون مدونا، إال 
أن ابن شسام قد اطلع ىلع مصادر تؤكد اخلرب، وذكر نص املعاهدة اكمال، وال يوجد ما ينيف صحته، فقد ثبت حدوث 

 وبعده تم احتالل األحساء.م 0000ويت سنة اللقاء بني الطرفني يف الك
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وإثبات السيادة العثمانية عليها بتعيني ممثل عثماين يف الكويت، لضمان اعرتاف ادلولة العثمانية 
 (011).بمصالح بريطانيا يف اخلليج

ولم تكن ادلولة العثمانية تعري الكويت اهتماما كبريا، لكونها مدينة صغرية، تابعة لوالية ابلرصة،  
 إذ اكنت ادلولة العثمانية تكتيف حساء آنذاك،ألاليت اكن يتبعها الرشيط الساحيل ىلع اخلليج إىل ا

والية ابلرصة، حساء اتلابع لألبالسيطرة ىلع املدن واألقايلم الرئيسية، وتعني فيها ممثلني هلا، كسنجق ا
دون املوانئ واملدن الصغرية، اكلكويت، والزبري، حىت تم طر  مرشوع أملانيا لسكة احلديد اليت تمر 
بالكويت، وقد أسخطت تلك املعاهدة شيخ الكويت مبارك الصبا ، وشيخ املحمرة الشيخ خزعل وقد 

دة الرتكية اليت كنا قد علمناه رفضها! لم يرحب الشيخ مبارك بالسيا): علق كوكس ىلع ذلك بقوهل
كما أنه أبدى أسفه الشديد تلعيني ممثل تريك يف بالده، ذلا اكن ال بد أن أقابل الشيخني وأطلب منهما 

 .(010)(اتلعاون الاكمل والكف عن اتلذمر واالستياء

ملة ىلع جند م نصت ىلع السيادة العثمانية الاك0003ن املعاهدة العثمانية الربيطانية لسنة إكما 
 حساء، وعدم تدخل بريطانيا يف هذه املنطقة، وبعد احتالل ابن سعود لإلحساء يف السنة نفسهاألوا

، لم تستطع بريطانيا إقامة أي عالقات معه ششك رسيم، وبدعم رسي من حكومة اهلند الربيطانية
العثمانية باالعرتاف بابن  الزتاما بما تنص عليه املعاهدة املذكورة، مما حداها إىل الطلب من ادلولة

حساء، تلتفاهم معه بريطانيا حول حفظ األمن باملناطق اليت ألسعود سنجقا عثمانيا ىلع سنجق ا
 (012).يسيطر عليها يف اخلليج العريب

حساء أن ترسل جيشا حبريا الستعادتها من ابن سعود، ألوقد أرادت ادلولة العثمانية بعد سقوط ا
فتدخلت بريطانيا وأبدت معارضتها هلذا اتلدخل صيانة للسلم يف اخلليج العريب، وتم توقيع اتفاق 
بني ادلولة العثمانية وابن سعود ىلع أن يكون ابن سعود وايلا عثمانيا ىلع األحساء ملدة عرش سنوات، 

                                                           

 .333قصة السيطرة الربيطانية  (140)

 .335قصة السيطرة الربيطانية  (141)
1 

 .332قصة السيطرة الربيطانية  (142)
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ة يف القطيف واجلبيل لرفع العلم لعثماين، وأن جييب ابن سعود وأن تكون هناك ثكنات عسكري
 لرية. 211الرضائب ويدفع الزائد للخزينة العثمانية، وأن تدفع هل ادلولة خمصصات شهرية قدرها 

اء تابعا حسألوقد صدر فرمان عثماين من اخلليفة باالعرتاف بابن سعود سنجقا عثمانيا ىلع جند وا
 (013).لدلولة العثمانية

م، تنص ىلع عدم ترصفه 0001وقد وقعت بريطانيا بعد ذلك معاهدة محاية رسية مع ابن سعود سنة  
يتصل بأي دولة إال عن طريق بريطانيا، وكذا  وأالبأي جزء من أرضه إال بعد الرجوع إىل بريطانيا، 

 م بعد بدأ احلرب العاملية األوىل.0002وقعت بريطانيا معاهدة محاية مع قطر سنة 

اكنت تلك املعاهدات رسية أو شبه رسية، من أجل ترتيب الوضع الربيطاين يف اخلليج واجلزيرة  لقد 
يف املستقبل، حني تسقط ادلولة العثمانية، وجنحت بريطانيا يف تشكيل حلف رسي مع شيوخ 

مع كونهما قائمقامني عثمانيني حني توقيع تلك فيهم ابن سعود، ومبارك الصبا ،  نالساحل لكه، بم
 املعاهدات، يلصبح اخلليج العريب لكه حتت االحتالل الربيطاين باسم اتفاقيات احلماية الربيطانية!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .155مذكرات سليمان فييض  (143)
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 الفصل الرابع

 العربية واجلزيرة للخليج واإلدارية السياسية األوضاع
 العثمانية ادلولة يف 
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 األوىل أوضاع اجلزيرة العربية السياسية واإلدارية قبل احلرب العاملية: 

م حتت السيادة العثمانية ششك رسيم بالنسبة للمدن 0011لقد اكنت اجلزيرة العربية إىل مطلع سنة 
( حيث خإل ... ، بريدةحائل، )مكة، املدينة، احلديدة، تعز، صنعاء، القطيف الرئيسية والساحلية املهمة

)ساحل عمان،  توجد احلاميات العثمانية، أو ششك اسيم للموانئ واملدن الصغرية األقل أهمية
 ابلحرين، قطر، الكويت(.

وأما القبائل اليت اكنت تسيطر ىلع وسط الصحراء داخل اجلزيرة العربية ويه املساحة األكرب من 
ب، وعتيبة، والعجمان، وبين هاجر، واملرة، وسبيع، اجلزيرة كقبائل عزنة، وشمر، والظفري، ومطري، وحر

خلالفة اأنظمة إدارية خاصة للقبائل يف بل اكنت تتبع ، لخ فاكنت ال ختضع ألي سلطةإ وادلوارس ...
 اليت جتري عليها خمصصات مايلة مقابل تأمني الطرق داخل اجلزيرة العربية. العثمانية

لقد ظلت اجلزيرة العربية تابعة للخالفة العثمانية منذ أن دخل السلطان سليم األول القاهرة وتنازل  
م، حيث تم يف السنة نفسها ضم احلجاز إىل اخلالفة 0109 -  ـه023هل اخلليفة العبايس عن اخلالفة سنة 

 العثمانية، وبايعه رشيف مكة ومعه شيوخ العشائر احلجازية.

م دخل السلطان سليمان القانوين بغداد، وأعلن أمري ابلرصة واألحساء 0131 - ه010ويف سنة 
 - ه023وابلحرين راشد بن مغامس ادلخول يف الطاعة، ودخلت اجليوش العثمانية إىل األحساء سنة 

م حىت مسقط، وبهذا أصبحت اجلزيرة العربية لكها من اخلليج العريب إىل ابلحر األمحر جزء من 0111
وسقطت سنة ، م0200سنة، حيث قامت سنة  223العثمانية، اليت دامت بني سلطنة وخالفة  اخلالفة

 (011)سنة. 111م، وديع هلا باسم اخلالفة ىلع منابر العالم اإلساليم مدة 0022

                                                           

 .20/  1انظر مقدمة حمقيق كتاب مرآة جزيرة العرب للمؤرخ العثماين أيوب صربي ( 144)
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 وانلظم اإلدارية العثمانية: تقسيم الواليات 

م إىل واليات، ىلع 0011يف سنة  اوقد اكن انلظام اإلداري للقسم العريب من اخلالفة العثمانية مقسم 
، وتنقسم الوالية إىل ألوية ىلع لك لواء مترصف، وتتفرع عن ا قضاء  أللوية أقضية، وىلع لكلك منها وال 

 قام، ويه ىلع انلحو اتلايل:قائم

لواء املدينة، ولواء جدة، ويتبع لواء املدينة أربعة  والية احلجاز: وتضم إمارة مكة، ولواءين: -0
 ، والوجه، والسوارقية، والعقبة.عينبيه: أقضية 

 ، واحلديدة، وعسري، وتعز.ألوية: صنعاءوتضم أربعة  ايلمن:والية  -2

 ابلرصة، واملنتفق، والعمارة، وجند.  ألوية:وتضم أربعة  ابلرصة:والية  -3

 وتضم لواء بغداد، وكربالء، وادليوانية. بغداد:والية  -1

 لسليمانية.والية املوصل: وتضم لواء املوصل، وكركوك، وا -1

 والية حلب: وتضم لواء حلب، وأورفه، ومرعش. -2

 والية سوريا: وتضم أربعة ألوية يه الشام، ومحاة، وحوران، والكرك. -9

 والية بريوت: وتضم أربعة ألوية يه بريوت، وعاك، وطرابلس، والالذقية. -1

فا، قضاء يا :مترصفية القدس الرشيف: ويه مترصفية مستقلة تتبعها أربعة أقضية يه -0
 وقضاء غزة، وقضاء اخلليل، وقضاء برئ السبع.

ابلوكمال، والعشارة، والعربان،  :ويه مستقلة، وتتبعها أربعة أقضية يه الزور:مترصفية  -01
 ورأس العني.

 وتضم ثمانية أقضية. بلنان:مترصفية جبل  -00

ئيس ر-وعليها خديوي تابع للخليفة، يساوي يف رتبته رتبة الصدر األعظم  مرص:إيالة  -02
 مرص والسودان.  :وتضم هذه اإليالة -سطنبولإالوزراء يف 
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وتضم مخسة ألوية يه طرابلس الغرب، واجلبل، وفزان،  :-يلبيا-والية طرابلس الغرب  -03
 والغات، ومحص.

 مترصفية بنغازي: ويه مترصفية مستقلة تضم ثالثة أقضية.  -01

 (011)إيالة تونس.  -01

أما بالنسبة للقبائل والعشائر يف ادلولة العثمانية فقد اكنت هذا بالنسبة للمدن وتقسيماتها اإلدارية 
خارج انلظم اإلدارية واملايلة املعتادة، واكن يعهد ششئونها إىل أمراء وشيوخ يعينون وفقا للتقايلد 

 (012)املعروفة بني القبائل.

 م:0199قال املؤرخ العثماين أيوب صربي سنة 
ظلت منطقة جزيرة العرب حتت حكم اإلدارة العثمانية منذ عهد فاتح الشام ومرص سليم األول )

سنة، وبينما عني الوالة إلدارة احلرمني الرشيفني، وبعض مناطق احلجاز، وبعض  321أي منذ 
 األماكن املشهورة القريبة من السواحل ايلمنية، فإن ساكن اجلزيرة من قبائل العرب لم يدخلوا حتت
اإلدارة، وانصاعوا إلدارة مشاخيهم وأمرائهم، ومع أن اإلدارة السنية لم تكن تأخذ أي إاعنات مايلة 

رى لقبائل األخامن األهايل والعربان إال إنها اكنت تدفع رواتب نقدية وعينية لقبيلة حرب وبعض 
 (019)(.حلراسة قوافل احلجاج

محاية قوافل احلجيج وحيافظون ىلع أمواهلم وأرواحهم ملا اكنوا يتولون ومن تلك القبائل قبيلة عزنة ) 
 (011)(.فقد خصصت لك منهم مرتبات من الرصة السلطانية واكنت ختصص هلم اخللع والعطايا

 
 

                                                           

 .22/  1 العرب جزيرة مرآة (145)

 .24/  1 العرب جزيرة مرآة( 141)

 .153/   1مرآة جزيرة العرب ( 142)

 .213/  2 العرب جزيرة مرآة (143)
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 وقال لوريمر يف ديلل اخلليج عن قبائل األحساء:
سنجق األحساء إحدى مقاطعات اإلمرباطورية الرتكية، واكن األتراك يطلقون عليها قبل )

سنجق جند، ويقول األتراك بأنهم يتمتعون بالسيادة ىلع اكفة م 0011العثماين نلجد اعم  (010)حتاللاال
األرايض، واعرتفت احلكومة الربيطانية بذلك، ويدفع األتراك اإلاعنات لقبائل العجمان وبين هاجر 

 سنة طيلة اثلالثنيوبين خادل وآل مرة اذلين يقيمون يف هذه ابلالد، واكنت القبائل املذكورة مرتبطة 
 .(011) (املاضية باحلكومة الرتكية دون غريها من احلكومات ضمن حدود سنجق األحساء

واكنت عساكر ادلولة العثمانية مرهوبة اجلانب يف نفوس احلارضة وابلادية، واكنت ): وقال األنصاري 
وزعماء بين هاجر زيادة يف  ـهطلب زعماء آل مرة 0321ادلولة قررت لزعماء ابلادية مرتبات، ويف سنة 

 .(010)(مرتباتهم

اكن بلادية اجلنوب حقوق يف األحساء تؤديها هلم ادلولة العثمانية، واكن لقبيلة ): وقال حسني خزعل 
 (012)(.العجمان نفوذ يف األحساء والقطيف يقرب من نفوذ احلاكم العثماين

  األلوية:انلظم اإلدارية يف 

إداريا إىل واليات، تتبعها ألوية، وتتبع األلوية أقضية، وقد جعل األحساء تم تقسيم ادلولة العثمانية 
اهلفوف، والقطيف، واملربز، وقطر، وسيم لواء جند، وقد اكن  :م، يضم أربعة أقضية يه0190لواء سنة 

م، حيث تم فصل والية ابلرصة عن بغداد، فصار 0199إىل م 0190هذا اللواء يتبع والية بغداد من سنة 

                                                           

وانظر كيف اكن الربيطانيون يعدون سيادة اخلالفة العثمانية ىلع األقايلم العربية احتالال، ويعدون احتالهلم  (143)
املعارصة الزائفة بعد ذلك كأثر من آثار احلملة الصليبية الربيطانية كيف شاعت اثلقافة تلعرف  هم للمنطقة معاهدة!
مع أن العالم اإلساليم ششعوبه وقومياته ىلع اختالفها اكن يعيش وحدة إسالمية قرونا طويلة، ال  ىلع العالم اإلساليم!

ي الصلييب الغريب اذلجيد غضاضة أن يكون السلطان كرديا كصال  ادلين، أو تركيا كمحمد الفاتح، قبل االحتالل 
 أثار انلعرات القومية اليت ما زال املسلمون يدفعون ثمنها من دمائهم وأمنهم وازدهارهم والعراق ايلوم أوضح شاهد!

 . 333/  2ديلل اخلليج العريب للوريمر القسم اجلغرايف  (150)

 .131حتفة املستفيد  (151)

 .211/  2تاريخ الكويت السيايس  (152)
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م، ثم 0111إىل م 0111جند واألحساء يتبع والية ابلرصة، ثم اعدت ابلرصة لواء تابعا بلغداد سنة  لواء
 (013)د واألحساء تابعا هلا.جعلت ابلرصة بعد ذلك والية مستقلة، وصار لواء جن

شامال للواء جند واألحساء،  ام حني زار املنطقة نظاما إداري0190وقد وضع أمحد مدحت باشا سنة 
فوف مركزا للواء، وتم تعيني حممد نافذ أول مترصف للواء، كما تم تعيني يلع بك قائمقام وجعل اهل

سامراء سابقا قائمقاما للقطيف، واختري حيدر أفندي قائمقام العمارة سابقا نائبا لقائمقام القطيف، 
ر ي، ومد-للمحكمة الرشعية قاض   :أي-وتم تعيني حماسب للواء، ومعاون للمترصف، ونائب رشع 

بيت املال، وأمني صندوق، ونص انلظام اإلداري ىلع تشكيل جملس إدارة للواء، وجملس للتميزي يف 
وجعلت الرياض وعنزية وبريدة وحائل أحاكم القضاء الرشيع يف اهلفوف، ومركز داعوى يف القطيف، 

يوخها نافذ لشضمن أربع وعرشين مدينة أقضية تتبع لواء جند واألحساء، وكتب مترصف اللواء أمحد 
من لواء  اظيب والربييم جزء ، كما عدت أبو(011)رسائل بتعيينهم قائمقامية يف مدنهم، تابعني هل

 (011).األحساء

 م.0003م إىل سنة 0190وقد توىل منصب مترصف لواء جند واألحساء ثالثون مترصفا، منذ سنة 

تعيني املترصف ألحد من وقد حدد القانون العثماين صالحيات املترصف، ومهامه، ونص ىلع حظر 
أقاربه يف الوظائف العامة يف املترصفية، وشدد ىلع هذا احلظر، وقد تم عزل حممد سعيد باشا هلذا 

 (012).السبب

م طلبت ادلولة العثمانية انتخاب ممثل للواء األحساء وجند يف جملس املبعوثان )الربملان 0001ويف سنة 
العثماين( يف األستانة، كما هو احلال يف بقية واليات وألوية ادلولة العثمانية، منذ اإلعالن عن إاعدة 

د اهلل ابلدا ، وعضوية م، وتم تشكيل جلنة برئاسة عبد املحسن بن عب0019العمل بادلستور سنة 
عبد اللطيف املال، وعبد اهلل اجلعفري، وغريهم من أعيان األحساء، وطلب مترصف لواء األحساء 

                                                           

 .13واإلدارة يف األحساء والقطيف وقطر أثناء احلكم العثماين ص احلكم  (153)
 

 .23احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين ص  (154)

 .34احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين ص (155)

 .51احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (151)
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من املفيت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن املال أن حيث األهايل ىلع املشاركة يف االنتخابات، وأن 
 (019).ون ادلولةيرش  هلم أهمية الشورى، ورضورة مشاركة األمة يف إدارة شئ

وهذا احلق اذلي اكنت يتمتع به أهايل املنطقة يف ادلولة العثمانية قبل مائة اعم لم تتمتع به شعوبها 
بعد سقوطها إىل ايلوم، يلظهر مدى اتلخلف اذلي رضب املنطقة بعد احلرب العاملية األوىل واالحتالل 

 خها، وخرج يوم خرج من اخلليج صورياالربيطاين اذلي قىض ىلع احلرية وحىم احلالة العشائرية ورس
 م وأهايل املنطقة انلفطية يعيشون يف مدن الصفيح يف باية اتلخلف والفقر واألمية!0091 - 0021سنة 

لقد اكن عدد من مترصيف لواء األحساء ذوي كفاءات حسنة وإدارة جيدة تركت بصماتها اإلدارية يف 
 اللواء ومنهم:

 تقربه من األهايل وحل مشالكهم وأحبوه، كما جنح الفريق حممد اعكف الفريق حممد نافذ اذلي جنح يف)
يف تطبيق برنامج إداري وأمين طمو ، واكن املترصفون اذلين تعاقبوا ىلع اللواء من أجناس خمتلفة من 

 (011)(.األتراك والعرب واألكراد وغريهم

م، ومزيد 0191-0191دلي سنة ومن العرب اذلين تولوا مترصفية اللواء بزيع بن حممد بن عريعر اخلا
م، وهو وادل املجاهد الفلسطيين 0010-0011م، وموىس اكظم احلسيين 0192 - 0191بن نارص السعدون 

عبد القادر احلسيين، وقد قام بتشكيل جملس للمعارف لنرش العلم واتلعليم يف اللواء، وجعل يف 
، ومن العرب اذلين تولوا مترصفية (010)من علماء األحساء منهم الشيخ راشد املبارك اعضويته عدد

 م.0011-0012اللواء السيد طالب باشا انلقيب سنة 

ة اكن الوال) بقوهل:وقد ذكر الشيخ املؤرخ يوسف بن راشد املبارك مترصيف اللواء وحسن إدارتهم 
يظهرون االحرتام لعلماء األحساء، ولم يظهر منهم أدىن حتزي ملذهب من املذاهب ادلينية،  العثمانيون

                                                           

 .40-33احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين ص  (152)
 

 .53 احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين (153)

 .113احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (153)
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وخيتلطون بوجهاء ابلدل ويزورونهم يف اجلمع واألعياد يف أماكنهم، ولم يشتهر عن والتهم من الرتك 
 .(021)(مع قلتهم خبل أو شدة أو غباوة

ىلع براءة ذمة بناء ىلع شهادة من جملس إدارة واكن يتوجب ىلع املترصف قبل مغادرة اللواء احلصول 
اللواء، تفيد بدفعه للرضائب، وبراءة ذمته من سائر اعئدات اللواء تلقديمها إىل مرجعه اإلداري يف 

 (020)الوالية اليت يقوم جملسها بإعداد مضبطة مماثلة.

  اللواء:جملس إدارة 

معينون وهم باإلضافة إىل مترصف اللواء، ويتكون جملس إدارة اللواء من ثمانية أعضاء، أربعة منهم 
القايض رئيس حمكمة ابلداية يف اللواء، ورئيس جملس اتلميزي يف اللواء، وحماسب اللواء، ومدير 

 اتلحريرات.

أما األعضاء املنتخبون وهم أربعة، يتم اختيارهم عن طريق الرتشيح واالنتخاب من األهايل، ملدة أربع 
للواء مدع اعم مهمته متابعة القضايا اليت حتتاج إىل متابعة إدارية سنوات، واكن ملجلس إدارة ا

وقضائية، واكن حيظر ىلع املجلس اتلدخل يف القرارات واألحاكم اليت تصدرها املحاكم أو جمالس 
 (022)اتلميزي، مع أنه يصادق عليها.

ردات واملرصوفات وقد حدد نظام الواليات العمومية صالحيات هذا املجلس، ومنها اإلرشاف ىلع الوا
وىلع مجيع األموال احلكومية املنقولة وغري املنقولة، وإجراء املحاكمات اإلدارية ملوظيف اللواء، وانلظر 

اإلرشاف ىلع األعمال املنوطة بمترصف اللواء ويف احتياجات اللواء من الطرق ووسائل املواصالت، 
ارشة، كما للمجلس حق طلب اتلحقيق يف ومنها املزايدات واملقاوالت احلكومية، واملرصوفات املب

القضايا العامة وانلظر يف نتاجئها، وانلظر يف توزيع الرضائب والرسوم وطرق حتصيلها ومقدارها، وانلظر 
 يف تظلمات األفراد، وغريها من الصالحيات.

                                                           

 .53احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (110)

 .55احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين ( 111)

 .233-235احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (112)
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ضاء م، وتم انتخاب عدد من األهايل كأع0193- ـه0201وقد اكن أول جملس إدارة للواء األحساء سنة 
يف املجلس، واستمر املجلس قائما ششئونه، يتم انتخاب أعضائه من األهايل ششك دوري، إىل سقوط 

 :ومن أشهر أعضائه املنتخبنيادلولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل، 
 حممد بن عبد اهلل احلميل، وعثمان ادلوبان، وعثمان اجلغيمان، وعبد اهلل ابلدا ، وعبد اهلل الشعييب،
وعبد اللطيف بن موىس احلميل، وأمحد امللحم، وأمحد املاجد، وعبد اهلل السعدون، وإبراهيم اجلعفري، 
وسيد حسن الربايق، وعبد اهلل العيىس، وعبد الرحيم الفرج، وحممد الزاير، وحممد انلارص، وأمحد 

 (023).مهدي انلرصاهلل، وماجد احلسني، وحسني اخلنزيي، وصالح السنان

  اإلدارية يف األقضية:انلظم 

وقد نص انلظام اإلداري العثماين ىلع تقسيم اللواء إىل وحدات أصغر تسىم أقضية ترتبط بمترصف 
م إىل أربعة أقضية يه قضاء اهلفوف 0190اللواء إداريا، وقد قسم لواء األحساء بموجب هذا انلظام سنة 

 لك قام ىلعاء قطر، واكن يتم تعيني قائموقض ويه مركز لواء األحساء، وقضاء القطيف، وقضاء املربز،
قضاء، فاكن أول قائمقام للقطيف هو إبراهيم بك، وآخر قائمقام هلا حممد بن سلطان امللحم اذلي تم 

م، وبلغ عدد من تولوا هذا املنصب 0003م إىل خروج العثمانيني من األحساء سنة 0000تعيينه سنة 
ين قائمقاما لقطر، واكن أول قائمقام لقضاء املربز طالب عرشين قائمقاما، كما تم تعيني قاسم آل ثا

أفندي، كما جعلت الرياض قائمقامية وتم تعيني عبد الرمحن بن فيصل آل سعود قائمقاما هلا سنة 
 (021).م0001

بينما ظلت الكويت قضاء تابعا للواء ابلرصة العثماين، وقد داع مترصف لواء جند واألحساء صالح باشا 
 (021)م إىل ضم الكويت إىل لواء جند واألحساء.0111-م2011مابني سنة 

 يف القضاء تابع للمترصف يف اللواء اتلابع بدوره لوايل الوالية، ويتم تعيني اإداري اقام موظفمويعد القائ
مقام من قبل احلكومة املركزية يف األستانة، وهو املسئول عن تنفيذ األمور اإلدارية واملايلة ائالق

                                                           

 .243-240احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين (113)

 .133العثماين احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم  (114)

 .35احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (115)
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وتنفيذ تعليمات ادلولة، اليت حييلها إيله مترصف اللواء، وتنفيذ أحاكم املحكمة الرشعية واألمنية، 
 (022)بعد أخذ موافقة املترصف، وليس هل أي سلطة ىلع اجلنود انلظاميني يف القضاء.

 كما يتبع القضاء نوايح وقرى، وىلع لك ناحية مدير، وىلع لك قرية عمدة أو خمتار.

العثماين قرارا بتعيني معاون لقائمقام قطر، ومديرين نلاحية الزبارة وقد أصدر جملس الوزراء 
والعديد، فاكن أول معاون هل حممد بك، وآخرهم حممد صديق أفندي، اذلي اكن قائمقام قضاء القرنة 
يف والية ابلرصة، اليت يتبع هلا لواء األحساء آنذاك، وقد جنح يف القيام بمهمته يف قطر كمعاون للقائمقام 

ها، كما تم استحداث منصب وكيل لقائمقام قطر اتلابع للواء األحساء، وقد استقال قاسم بن ثاين في
من القائمقامية، وجعل أخاه أمحد وكيال هلا، إىل أن تويف، ثم جعل ماكنه عبد اهلل بن جاسم وكيال إىل 

 (029)األوىل.أن تويف وادله، ثم صار أمريا بعد خروج العثمانيني من قطر يف احلرب العاملية 

وقد جاء يف كتاب طلب االستقالة اليت قدمها قاسم بن ثاين إىل اخلليفة العثماين السلطان عبد احلميد  
إىل حرضة أمري املؤمنني، وخليفة رسول رب العاملني، السلطان بن ) اثلاين عن طريق وايل ابلرصة

لعلية أربعا وعرشين سنة، وأنا أنا خادمكم قد خدمت ادلولة ا ...السطان الغازي عبد احلميد اثلاين
ايلوم ابن مخس وستني سنة، واآلن قرصت اهلمة، وال يل قدرة ىلع القائمقامية، فأطلب االستعفاء من 
أمري املؤمنني، وأنا يف اخلدمة، وحتت العبودية، وقد بينت جلناب وايل والية ابلرصة محدي باشا، واألمر 

 .(021)(مقام قطرأمركم، اتلوقيع قاسم بن حممد بن ثاين قائ

 :جملس إدارة القضاء 

وللقضاء جملس إدارة ىلع انلمط والطريقة نفسها اليت يتشك بها جملس إدارة اللواء، وهل نفس 
ق دائرة القضاء وما يتبعه من نوا  وقرى، ويرأسه القائمقام يف القضاء، االصالحيات إال أنها يف نط

 وأمني صندوق، واكتب للتحريرات.ويتكون من معاون للقائمقام، ومدير بليت املال، 

                                                           

 .135احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (111)
( 

 .211-205احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف وقطر أثناء احلكم العثماين ( 112)

 .131العثماين ص األمن ادلاخيل يف األحساء حتت احلكم ( 113)
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ويتم انتخاب أربعة أعضاء من األهايل، وقد تم تشكيل وانتخاب جملس قضاء القطيف، وجملس قضاء 
- ـه0312قطر اذلي وقع بني أشهر أعضائه خالف حاد وهم حممد الفيحاين وجاسم آل ثاين سنة 

 (020).م0111

  انلاحية:جملس إدارة 

األصغر من القضاء، وتشتمل ىلع القرى اتلابعة هلا، وهلا جملس إدارة وانلاحية يه املنطقة والوحدة 
حسب قانون الواليات العثماين، يتكون من خمتاري وعمد القرى اذلين ال تتدخل ادلولة اعدة يف 

 احية، وقد اكن لقضاءاختيارهم بل خيتارهم األهايل أو باتلوارث، ويرأس جملس إدارة انلاحية مدير انل
 املربز واجلفر والعقري والعيون. :يه نوا    اهلفوف أربع

، وبايق نوايح م0191- ـه0202وقد بدأ جملس ناحية املربز بعد حتويلها من قضاء إىل ناحية سنة  
م، واكنت قرارات جملس انلاحية تتخذ باألغلبية، ويف حالة التساوي يؤخذ 0102- ـه0301األحساء يف 

م حني 0100- ـه0309برأي اجلانب اذلي فيه الرئيس، واكن نلوايح اهلفوف دور تسعري اتلمور سنة 
 (091)أصابتها آفة أدت إىل كسادها.

ا، عود بن سعد املهنوقد اكن أعضاء جملس ناحية العيون من األهايل بلعض السنوات هزاع بن يلع، وس
 (090).وحممد بن عودة، ويلع بن عثمان املهنا

 :جملس ادلاعوى واتلميزي 

 (092).كما يوجد يف القضاء جملس داعوى تلميزي القضايا الرشعية اليت تصدر بها أحاكم قضائية

                                                           

 .243احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (113)

 .241حلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين ا (120)

 .250احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (121)

 .135احلكم العثماين احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء  (122)
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  ابلدليات:إدارة 

ما تقول ك-فقد أسس يف أيام الرتك ) وقد اكنت دوائر ابلدليات موجودة يف لك بدلة كبرية أو صغرية
دوائر للبدلية يف لك بدلة وقرية من أي حجم اكن، واكن الغرض منها اإلرشاف ىلع الشئون  -املس بيل

 .(093)(الصحية واتلنظيف واحلراسة واإلنارة

وقد اكن تأسيس ابلدليات مبكرا فقد تأسست أول دوائرها يف األستانة اعصمة اخلالفة العثمانية سنة 
م، كما أسست ابلدليات يف العراق سنة 0129م، وصدر قانون ابلدليات اذلي ينظم شئونها سنة 0111
واكن يديرها بموجب القانون اخلاص رئيس ومعاون، وجملس ) ، كما هو حال بدلية املوصل(091)م0120

ة، يبدلي منتخب يتألف من ستة أعضاء، ثالثة من املسلمني، وثالثة يمثلون الطوائف غري اإلسالم
واكن الرئيس يتم اختياره من األعضاء، ويرجح اعدة العضو احلائز ىلع أغلبية األصوات يف االنتخابات، 

 .(091)(وتمتد مدة رئاسته أربع سنوات

يعهد م، واكن )0111م، ويف القطيف سنة 0112وقد تأسست أول بدلية يف لواء األحساء يف اهلفوف سنة 
يتم اختياره ضمن ستة باالنتخاب ملجلس إدارتها، واكن احلد األدىن برئاستها إىل أحد أبناء اللواء اذلي 

املقرر قانونا النتظام تلك املجالس يف بدليات الواليات واأللوية هو بلوغ عدد ساكنها أربعني ألف 
 .(092)(نسمة، واكن أول رئيس بلدلية األحساء هو عبد الرمحن العدساين

العضوية بأربع سنوات، ىلع أن جتري بعد ذلك لك سنتني، واكن قانون املجلس ابلدلي قد حدد مدة 
يتم فيها انتخاب نصف األعضاء، وتتخذ قراراته باألغلبية، كما يشرتط يف العضو أن يكون مواطنا 
لدلولة العثمانية، وأن يكون سنه مخسا وعرشين سنة فما فوق، وأن ال يكون اعمال يف املجال 

 (099)العسكري وال يف القضاء.

                                                           

 .333فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (123)

 .155احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (124)

 .125انظر فصول من تاريخ العراق يف حاشية  (125)

 .151احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (121)

 .111ألحساء احلكم واإلدارة يف ا (122)



98 
 

ت مهام املجلس ابلدلي املنصوص عليها يف القانون تشمل أعمال وزارات الصحة واألشغال وقد اكن
 (091)وابلدليات والشئون االجتماعية واتلعليم املهين.

وقد اكن من مهام ابلدلية توفري طبيب للبدلة ورفع رواتبه، ويقوم الطبيب باإلرشاف ىلع كشف 
 لب أدويتها من وزارة الصحة العثمانية، وتقوم ابلدليةاملرىض، واإلرشاف ىلع صيديلة ابلدلية، اليت جت

باإلرشاف ابليطري والصيح العام، كما تدفع ابلدلية معاشات القائمني باتلطعيم ضد اجلدري، وتدفع 
قيمة توفري األمصال الالزمة للتطعيم، كما تدفع راتب الطبيب ابليطري امللحق بها، وتوفري أدواته، 

 (090)اليت تقوم بتويلد النساء.كما ترصف راتب القابلة 

كما تقوم ابلدلية بتسجيل األمالك الواقعة ضمن حدود صالحياتها يف سجالت خاصة، مع بيان املوقع، 
واسم املالك، ونوع امللك، كما تقوم بتسجيل أسماء الساكن، وإحصاء املوايلد والوفيات كدائرة نفوس 

م سبعة وأربعني ألف 0191- ـه0202واألحساء سنة  باللواء، وقد بلغ عدد ساكن اهلفوف مركز لواء جند
نسمة، وعدد املنازل تسعة آالف مزنل، وبلغ عدد ساكن اللواء مائتني ومخسة وثمانني ألف نسمة سنة 

 (011).م0100- ـه0309

كما اكن منوطا بابلدلية توفري احلرس اللييل للقيام حبراسة األسواق والشوارع، ودفع الرواتب هلم، واكن 
 دلية مركز لواء جند واألحساء باهلفوف مائة حارس يليل.يتبع ب

 (010)كما يتبعها مراقبون ومفتشون ملراقبة انلظافة العامة، وااللزتام بالقوانني وانلظم اخلاصة باألسواق.

                                                           

 .112احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف  (123)

 .120احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (123)

 .120احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (130)

 .122احلكم واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثماين  (131)
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 م0112للبدلية يف األحساء  دارامبىن احلميدية اذلي أنشأته ادلولة العثمانية 

 واإلرشاف ىلع انتخابات أعضاء جملس املبعوثان )الربملان العثماين(كما أنيط بابلدلية مهمة اإلعداد 
م، وقامت بدلية اهلفوف مركز لواء جند 0019- ـه0322يف األستانة، بعد إاعدة العمل بادلستور سنة 

واألحساء يف اإلعداد لالنتخابات، باعتبار رئيس ابلدلية رئيسا للهيئة اتلفتيشية، وأعضاء املجلس 
فيها، وترأسها آنذاك عبد املحسن بن عبد اهلل ابلدا ، واكنت انتخابات عضو الربملان  ابلدلي أعضاء

العثماين، جتري ىلع مرحلتني، تبدأ يف اإلعداد بنرش قوائم انلاخبني، ثم بنرش جداول االنتخابات، 
 (012).لالطالع عليها وتقديم االعرتاضات ملن لم ترد أسماؤهم فيها

مدى الزيف اثلقايف، واتلضليل اإلعاليم، اذلي مارسه االستعمار ويكشف لك ما سبق ذكره عن 
الربيطاين وحلفاؤه يف املنطقة بعد سقوط ادلولة العثمانية واخلالفة اإلسالمية بعد احلملة الصليبية 

م، وتصوير أوضاع املنطقة ىلع خالف حقيقتها، فصارت املوانئ 0001يف احلرب العاملية األوىل سنة 
م دوال حتكم شعوبا منذ مئات السنني كما يشاع يف اثلقافة 0001نت أقضية قبل سنة الصغرية اليت اك

 الزائفة ايلوم عن دويالت الطوائف يف اخلليج العريب!

                                                           

 .123واإلدارة يف األحساء والقطيف أثناء احلكم العثمانية  احلكم (132)
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وصارت ادلولة العثمانية يف اثلقافة الوطنية الزائفة مرضب املثل يف اتلخلف واهلمجية، يف الوقت اذلي  
ييب هلا يشاركون يف انتخاب جمالس األلوية، وجمالس األقضية، اكن ساكن املنطقة قبل االحتالل الصل

وجمالس ابلدلية، وجملس املبعوثان )الربملان(، وهو احلق اذلي حرموا منه بعد ذلك مدة قرن اكمل وإىل 
 ايلوم!

م وتم افتتا  الربملان، ثم تم تعطيل ادلستور، وأعيد العمل به 0199فقد صدر ادلستور العثماين سنة 
م يف والية ابلرصة اليت يتبعها لواء املنتفق 0002عهد السلطان عبد احلميد، وقد تنافس سنة  يف آخر

ولواء العمارة، حزب احلرية واالئتالف اذلي يمثل اتليار العرويب آنذاك، وحزب االحتاد والرتيق، اذلي 
ن حو احلزب اذلياكن قد شك احلكومة االحتادية، وقد فاز أعضاء حزب احلرية ىلع منافسه، واكن مرش

فازوا يف والية ابلرصة هم السيد طالب انلقيب، وزيد انلقيب، وعيىس رويح، وعبد الزاق انلعمة، 
 (013).وأمحد نعيم، وعبد اهلل صائب، وعبد املجيد الشاوي، وسليمان فييض

عدد  سطنبول، كما بلغإوقد مثل واليات العراق وألويتها أربعة وثالثون عضوا ملجلس املبعوثان يف 
لث )الشام، العراق، اجلزيرة العربية( حنو ث أعضاء الواليات العربية املرشقية اتلابعة لدلولة العثمانية

 الربملاين العثماين.

م، وتم افتتا  اجللسة حبضور السلطان حممد رشاد، وتم انتخاب 0001وقد جرت انتخابات أخرى سنة 
ادلفاع عن احلقوق واحلريات العامة، واكن مما  أعضاء اللجان، واكن للنواب العرب مواقف مشهودة يف

 قاهل مجيل الزهاوي من أعضاء والية بغداد يف جلسات املبعوثان:
ملاذا جتىب الرضائب من الفقراء عن دورهم، وال تؤخذ عن قصور ومصائف آل عثمان، مع أنهم )

أحرتم آل عثمان أكرث إنين ) :(، وقال ملن اعرتضوا عليه؟يتقاضون رواتب ضخمة من خزينة ادلولة
 .(011)(منكم ولكين أطلب املساواة اتلامة

وتأمل هل جيرؤ أحد ايلوم يف برملانات دويالت الطوائف أن يتحدث عن األرس احلاكمة أو األحزاب 
 احلاكمة كما حتدث مجيل الزهاوي عن السلطان العثماين قبل حنو قرن؟!

                                                           

 .130و113و 123-121مذكرات سليمان فييض ص  (133)

  .133مذكرات سليمان فييض ص ( 134)
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ن تقرير احلقوق واحلريات العامة، ومن فقد حتقق آنذاك من اإلصال  السيايس وادلستوري، وم
م، ما لم يتحقق مثله لشعوب املنطقة بعد مائة 0191مشاركة األمة يف إدارة شئونها املحلية، ومنذ سنة 

 اعم من قيام دويالت الطوائف وسقوط اخلالفة العثمانية وإىل ايلوم! 

م لم تقم هلا جمالس 2101يف سنة وما زالت أكرث دويالت الطوائف يف اخلليج واجلزيرة العربية وحنن  
نيابية شعبية، وال جمالس بدلية منتخبة، وال جمالس حمافظات منتخبة، وما زالت حتكم حكما شمويلا 

م إىل ايلوم، ولم تستطع أن حتقق 0001استبداديا أرسيا عشائريا منذ االحتالل الصلييب للمنطقة سنة 
يه حال العرب من الوحدة يف ظل ادلولة العثمانية، من الوحدة بني كياناتها املصطنعة مثلما اكن عل

بل إن خطوط سكك احلديد العثمانية اليت اكنت تربط بني أقايلم املنطقة العربية كخط قطار احلجاز، 
ما زالت حمطاته أكرب شاهد ىلع مدى العناية اليت أوتلها ادلولة العثمانية ألقايلمها العربية، ولم يتم 

قرن إقامة سكك للحديد تربط بني دول املنطقة كما اكن عليه احلال إبان  إىل ايلوم بعد أكرث من
اخلالفة العثمانية، ولم تستطع دويالت الطوائف أن حتقق لشعوب املنطقة ولو بعض ما فقدته من 
حقوقها الطبيعية يف الوحدة واحلرية واملشاركة يف السلطة ىلع انلحو اذلي اكن يتمتع به العرب يف ظل 

 لعثمانية، اليت ورثتها دويالت الطوائف وفق املخطط االستعماري الربيطاين!اخلالفة ا
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فتتح اعم 
 
  م واستمر تشغيله حىت سقوط اخلالفة العثمانية0011خط قطار احلجاز اذلي يمتد من دمشق إىل املدينة املنورة، أ

 آثار من قطار احلجاز بعد أن تم ختريبه وإهماهل إىل ايلوم                                         
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 يف الكويت  الرئيسية االجتماعية املكونات
 وجودها ومناطق ونفوذها
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 املرشوع الربيطاين وحتديد حدود الكويت: 

وبعد عقدها -بعد جنا  بريطانيا يف فرض وجودها العسكري يف مياه اخلليج اضطرت ادلولة العثمانية 
إىل عقد اتفاق معها تلحديد حدود هذه املشيخات،  -معاهدات محاية مع مشيخات املوانئ الساحلية

 وربطها بالقبائل ادلاخلية يف الصحراء، مع اعرتاف بريطانيا بالسيادة السياسية العثمانية ىلع املنطقة
، وستشهد املنطقة مبارشة وبعد سنة من م0003عرف باالتفاقية الربيطانية العثمانية سنة  وفق ما

توقيع املعاهدة مع الشيخ مبارك الصبا  أحداثا كربى، وستتشك أحالفا قبلية غري مسبوقة، 
وستستخدم بريطانيا املدن والقبائل تلنفيذ مرشوعها يف مواجهة ادلولة العثمانية، وترسيخ نفوذ 

طانيا االستعماري يف اخلليج واجلزيرة العربية، وهلذا احتاجت بريطانيا توسيع حدود حمميتها بري
اجلديدة )الكويت(، تلتجاوز أسوار املدينة، حنو الصحراء غربا، حيث ستكون الرياض هدفا مبارشا 

 ةللحملة العسكرية اليت ستنطلق من الكويت، حنو حائل لرضب الوجود العثماين يف قلب اجلزير
 العربية!

م جزءا من 0001حىت احلرب العاملية األوىل سنة  -كما يقول د. حسن اإلبراهيم-لقد ظلت الكويت  
صغرية  سطنبول يهتم ببدلةإاإلقليم العريب حتت سيادة ادلولة العثمانية، ولم يكن ابلاب العايل يف 

ة فيها، واكنت حدود السلطوقد اكنت القبيلة حمور انلظام االجتمايع فقرية حماطة بصحاري شاسعة )
فيها ال تتجاوز أسوار املدينة، اليت ال تتجاوز مساحتها امليل طوال، وامليل والربع عرضا، وال يتجاوز 

م، وقد اكن ساكن صحرائها يف األصل يه القبائل 0131عدد ساكنها أربعة آالف نسمة يف سنة 
 .(011)(العربية

ميلني ىلع طول الشاطئ،  -م0011سنة -املدينة اآلن  يبلغ طولوكما يقول لوريمر يف ديلل اخلليج )
وعرضها يف ادلاخل ما بني ربع امليل وثالثة أرباع امليل، واألرايض اليت حتيط باملدينة صحراء ىلع مد 

 .(012)(يف هذا اجلانب خيام كثرية للبدوابلرص، وترضب 

                                                           

 .22-21الكويت دراسة سياسية  (135)

 .1305/  2ديلل اخلليج اجلغرايف  (131)
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فا ابلرصة، كما يعتربون الشيخ موظويعترب األتراك الكويت قضاء تابعا لسنجق ): وقال لوريمر أيضا
تركيا، وحدود إمارة الكويت يف معظم أجزائها متغرية وغري حمدودة، فهذه احلدود يف وقت ما يه حدود 

 .(019) (القبائل اليت تدين بالوالء يف ذلك الوقت لشيخ الكويت

م أصبح ث -كما سيأيت بيانه-حساء وهو اذلي بناها أللقد اكنت الكويت ختضع حلكم ابن عريعر يف ا
 اإلقليم لكه )لواء األحساء وجند( يتبع والية بغداد العثمانية، ثم والية ابلرصة العثمانية. 

  

 سن باشا واكن خياطبه فيه باسم قائمقام الكويت ورئيس قبائلهاحمخطاب من مبارك الصبا  لوايل ابلرصة           

 

                                                           

 .1313/  4ديلل اخلليج اجلغرايف  (132)
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إن احلدود الواردة م خبصوص الكويت وحدودها )0003االتفاقية الربيطانية العثمانية سنة وجاء يف نص 
متغرية وغري حمددة بالضبط وتطابق وتماثل حدود ومساحة املناطق اليت تسكنها القبائل اليت تدين 

 .(011)(بوالئها لشيخ الكويت

 م ألنها0011كما جاء يف أسباب االعرتاف الربيطاين بملكية الكويت جلزيرة وربة وبوبيان سنة  
اكنت مأهولة من قبائل العوازم فقط دون غريهم اذلين مارسوا وألجيال متعاقبة حقوق الصيد )

 .(010)(فيها

للقبائل دور حدودا عشائرية، واكن وهذا أوضح ديلل ىلع أن حدود دويالت الطوائف احلديثة اكنت 
 يف احنسارها أو اتساعها! رئييس

م ىلع االعرتاف باحلكم اذلايت للشيخ مبارك أسوة 0000وقد وافقت السلطة العثمانية مبدئيا سنة  
 (001)بأي شيخ قبيلة يف العراق كشيخ بين الم وشيخ املنتفق.

د ، يلتسىن هل موقد اكن مبارك بعد ذلك خياطب وايل ابلرصة باسم حاكم الكويت ورئيس قبائلها 
نفوذه حبسب امتداد نفوذ القبائل يف الصحراء، وقد تم إجراء معاملة استخراج اجلنسية العثمانية هل 

 وفيه: م0002كما جاء يف خطاب وكيل وايل بغداد سنة 
إىل جناب األكرم قائمقام الكويت الشيخ مبارك باشا الصبا  بناء ىلع ما سبق منا من اإلشعارات )

قد ورد األمر بإجراء املعاملة جلنابكم وإعطائكم األوراق اخلاقانية ىلع األصول واتلأكيدات ف
وعليه أجرينا اتلبليغات الالزمة ملن  -املسجلة :أي–كأمثالكم من العشائر العثمانية غري املحررة 

 (000)(.يقتيض من ادلوائر

                                                           

 .33الربيطانية الكويت يف الوثائق  (133)

 .24الكويت يف الوثائق الربيطانية  (133)

 .32الكويت يف الوثائق الربيطانية  (130)

 .33/  2تاريخ الكويت السيايس خلزعل  (131)
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وقد اكن مبارك الصبا  عضوا يف حزب )احلرية واالئتالف( فرع ابلرصة اذلي اكن يرأسه السيد طالب 
بول، اذلين سطنإانلقيب، وقد تأسس هذا الفرع يف ابلرصة بعد ثورة االحتاديني ووصوهلم للسلطة يف 

الصبا  م وحرضه مبارك 0003مارسوا سياسة تعسفية ضد العرب، وقد عقد مؤتمره يف ابلرصة سنة 
والسيد طالب انلقيب، بلحث موضوع منح املنطقة احلكم اذلايت من قبل ادلولة العثمانية، وقد اكن 
وراء ذلك املؤتمر يد بريطانية كما يظهر من سياق األحداث وتتابعها يف صالح االحتالل الربيطاين 

 (002)للعراق.

  :حدود الكويت وساكنها يف العهد العثماين 

 (003)م عرشة آالف نسمة إىل اثين عرش ألف نسمة.0011مدينة الكويت سنة وقد اكن تعداد ساكن 

م يطلق فقط ىلع املدينة، وال يكاد يطلق ىلع ما وراء أسوارها، بل 0011كما اكن اسم الكويت إىل سنة 
 اكن يطلق ىلع مناطق صحرائها أسماء خاصة بها اكجلهراء.

س الربيطانية فخالل مخمعاهدة احلماية وقد تغريت األوضاع يف الكويت فجأة جغرافيا وساكنيا بعد 
هو أول شيخ تتجاوز حدود إمارته و-رة الكويت يف عهد مبارك الصبا  سنوات فقط امتدت حدود إما

 -رلوريمكما يقول -حبسب امتداد حدود أرايض القبائل احلليفة هل، ووصلت حدود اإلمارة  -املدينة
حيث م إىل الصمان رشقا حيث امتداد قبيلة مطري )0011حسب اداعء الشيخ مبارك وذلك يف سنة 

رته، من إما بأن اجلزء الشمايل من الصمان جزء -كما يقول لوريمر-يديع شيخ الكويت احلايل مبارك 
م يف ب خيامهوتقع الصمان بني ادلهناء يف الغرب، ومناطق ادلبدبة والشق يف الرشق، ويرضب العر

 .(001) (الصمان، ومعظمهم من مطري

                                                           

، ومذكرات سليمان فييض حاشية ص 13/  3، وتاريخ اخلليج العريب لزكريا 223/  2تاريخ الكويت السيايس خلزعل  (132)
130. 

 .130اإلبراهيم ص  (133)

 .2402/  2و 1313/  4ديلل اخلليج اجلغرايف  (134)
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كما يف ديلل لوريمر اذلي ألفه لصالح احلكومة -ومن القبائل املوجودة يف صحراء الكويت منذ القدم 
 (001)قبيلة العوازم، والرشايدة، والعجمان، وبين خادل، وادلوارس، وعزنة، والظفري. -الربيطانية

صحراء الكويت، وأشهرها عشرية الصمدة، وابلطون،  وتقطن عشائر الظفري اجلزء الشمايل من
 (002)واملعايلب.

 كما يقطن يف اجلزء اجلنويب من الكويت العجمان، وبين هاجر، وبين خادل.

( نسمة تقريبا، 03111ويبلغ تعداد ساكن ابلدو املستوطنني يف الكويت من العوازم، والرشايدة، ومطري) 
وهذا عدا الرحل منهم، وعدا من يسكن منهم داخل أسوار املدينة، وعدا القبائل األخرى، ىلع حد 

ان تان تكونقبائل الكويت لكها من العرب، وتنتيم للمذهب السين، والقبيلتان اللقول لوريمر )
بابلية الساكن خارج مدينة الكويت هما العوازم والرشايدة، ويقطن جزءا من الصمان اتلابع للكويت 
قبيلة مطري فقط، وخييم عدد كبري منهم يف اجلهراء لك موسم، أما عدد الساكن من ابلدو فهم حوايل 

توجد أماكن استيطانهم  نسمة، إذا لم حنسب إال العوازم والرشايدة وجزءا من مطري اذلين 03111
 (009)(.القبلية يف اإلمارة

ألف  31م 0011اذلين يبلغ تعدادهم يف سنة  -كما يقول لوريمر-كما إن معظم ساكن مدينة الكويت 
نسمة، ينتمون إىل قبائل العتوب، والعوازم، والرشايدة، وبين خادل، والعجمان، وادلوارس، وعزنة، 

 (001)وابلحارنة، وعدد من اإليرانيني.والظفري، والقنااعت، وعرب احلسا، 

ىلع اجلهراء يف  -نسمة تقريبا 9111 – 1111ما بني  :أي-بيت من قبيلة مطري  911وكذلك يقطن حنو 
 (000)فصل الصيف، وبعضهم ششك دائم.

                                                           

 .52/  1، وبريطانيا واخلليج جلون كييل 1301/  4ديلل اخلليج للوريمر اجلغرايف  (135)

 .525/  2لوريمر ديلل اخلليج اجلغرايف  (131)

 .1341/  4لوريمر ديلل اخلليج اجلغرايف  (132)

 .1301/  4ديلل اخلليج اجلغرايف  (133)

 .1103/   3و 1340/  4اخلليج اجلغرايف ديلل  (133)
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، (211)(الكويتيون األصليون لكهم عرب ومسلمون سنيونوكما يقول جان جاك برييب املؤرخ الفرنيس )
 (210)من مساحة الكويت صحراء يقطنها فيما مىض ما بني عرشة وعرشين ألف بدوي.والقسم األكرب 

تعادل  -سواء يف املدينة أو يف الصحراء املجاورة هلا-وهذه األرقام لنسبة ساكن القبائل يف الكويت 
أكرث من ثليث عدد ساكنها، وهذا يف عهد الشيخ مبارك، ويه النسبة ذاتها إىل ايلوم، وليس كما يشاع 

 اثلقافة الزائفة ايلوم بأن الوجود القبيل يف الكويت وجود طارئ دخيل، وأنه تغري ديمغرايف يف تركيبة يف
 الساكن بعد استخراج انلفط، كما يزعم أستاذ علم االجتماع خدلون انلقيب! 

لقد فرضت بريطانيا واقعا جديدا بتحديدها للحدود بني املدن الساحلية اليت اكنت تمثل إقليما 
ابلدو األحرار املتنقلني لم يكرتثوا دا يتبع دولة واحدة، من أجل مصاحلها االستعمارية، إال إن )واح

يوما باحلدود اليت تقيمها إدارة أجنبية، طاملا أنهم يستطيعون أن يقفزوا فوقها  -كما يقول برييب-
 (212)(.ويتخطوها

 :القبائل الرئيسة يف الكويت وامتدادها اجلغرايف 

 مطري:قبيلة  -0

لقد ظلت القبائل يه املؤثر الرئييس يف امتداد واحنسار نفوذ أمراء املوانئ واملدن، وقد اكن شيوخ املدن 
ها اربتالساحلية وادلاخلية حياولون مد نفوذهم من خالل اتلحالف مع القبائل وكسب والئها، أو حم

 ىلع قبيلة اجلبالنم غزا فيصل بن تريك آل سعود رجيشه 0112فيف سنة من أجل إخضاعها نلفوذهم، 
 (213)من مطري وهم ىلع آبار الوفرة جنوب الكويت.

                                                           

 .254جزيرة العرب جلان جاك برييب  (200)

 .43جزيرة العرب جلان جاك برييب ( 201)

 .31جزيرة العرب جلان جاك برييب  (202)

 .331حتفة املشتاق  (203)
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كما أبار عبد اهلل بن فيصل بن تريك ىلع قبيلة الصهبة من مطري، وهم ىلع ماء الوفرة جنوب الكويت 
 (211).م0120سنة 

م قبيلة علوى من مطري وشيخهم سلطان 0011وقد اكن مع مبارك الصبا  يف معركة الرصيف سنة 
والصعران من مطري، وشيخهم نايف بن بصيص، واجلبالن من مطري وشيخهم صاهود بن  ادلويش،

 (211)اليم، وغريهم من القبائل.

وبعد هزيمة مبارك ومن معه، ترك مبارك أرض املعركة ومعه سلطان بن احلميدي ادلويش، واكن 
 ورفض أهلها سلطان يف خيمة مبارك حني وقعت اهلزيمة، وحلق بهم السعدون وتوجهوا إىل الزليف

دخوهلم خوفا من ابن رشيد، فلجأوا إىل الصمان حيث قبيلة مطري، ومن هناك توجه مبارك إىل 
 (212)الكويت.

كما أبار ابن رشيد بعد حرب الرصيف ىلع الصبيحية، ثم أبار ىلع )واره(، فأخذ بعد قتال عنيف 
 (219)أمواال لقبيلة مطري.

 فيها:ر الشعيب جاء وفيها يقول شاعر ابن رشيد أبياتا من الشع 

 يبيغ حباري واره***        ر شلع من حايلــح

 ريب أبـو دوارهــغ***        يبيغ ادلويش وربعه

وجبل واره قرب منطقة األمحدي، وأبو دواره من اآلبار اتلارخيية القديمة ويه قرب دسمان يف مدينة 
الكويت احلايلة، ولكها اكنت من منازل قبيلة مطري تزنل عليها يف فرتة الصيف، كما ذكر لوريمر 

 وغريه. 

                                                           

 .153، وحتفة املستفيد 14، وعقد ادلرر 230تاريخ الفاخري  (204)

 .43/  2وتاريخ الكويت السيايس خلزعل ، 111تاريخ الكويت للرشيد  (205)

 .43/  2تاريخ الكويت السيايس  (201)

 .113تاريخ الكويت للرشيد  (202)
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 (211)ف.كما اكنت قبيلة مطري تزنل ىلع آبار أم اهليمان جنوب الكويت خاصة يف الصي

 (210)وقد اكن يف صحراء الكويت حنو عرشين برئا لقبيلة مطري ىلع بعد ثالثني ميال شمال اجلهراء.

ميال جنوب غريب مدينة الكويت خربة ادلويش، وقد اكن بني العجمان ومطري نزاع  11وتوجد ىلع بعد 
 (201)م، ثم آلت ملكيتها لقبيلة مطري.0011ىلع ملكيتها سنة 

من نفسه حليفا لقبيلة مطري، وذلك بالزواج منهم، ) -كما يقول لوريمر-وقد جعل مبارك الصبا  
 .(200)(ومطري هلم شأنهم يف جند، ويعسكرون يف الصمان، أو عند رأس خليج الكويت يف الصيف

يقطن جزءا من الصمان اتلابع للكويت قبيلة مطري فقط، وخييم عدد كما أكد لوريمر أن اذلي اكن ) 
 .(202)(كبري منهم يف اجلهراء لك موسم

ويمتد هؤالء من الكويت عن حدود القبيلة اجلغرافية خاصة قبائل بريه من مطري ) ديكسونوقال 
يف الشمال إىل حزام ادلهناء الرميل يف اجلنوب، ويلزتمون اجلانب الرشيق من ابلاطن واكنت مراعيهم 

 .(203) (-املدينة :أي-دائما يف األماكن املجاورة للكويت 

وال خيضعون لسيطرة، وهم منهمكون يف حروبهم ) وكما يقول لوريمر ال تعرف قبيلة مطري االستقرار
ن سعود يقوم برتتيب مع اب -مبارك الصبا -دائم للقتال، واكن شيخ الكويت  القبلية، وىلع استعداد

                                                           

 .20معجم املواضع يف الكويت للفرحان ( 203)

 .1332-1330/  4ديلل اخلليج اجلغرايف  (203)

 .2221/  1ديلل اخلليج اجلغرايف  (210)

 .1343/  4ديلل اخلليج اجلغرايف  (211)

 .1341/  4لوريمر ديلل اخلليج اجلغرايف  (212)

 .35/  1الكويت وجاراتها  (213)
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 مصاهرة بني شيخ وبانليابة عنه رجمع الزاكة من القبيلة اليت تعيش ضمن أراضيه، وهناك عالقة
 .(201)(الكويت وقبيلة مطري، ورجال القبيلة مسلحون جيدا، وذلك كما يليق حبليف للكويت

فقد اكنت العالقة بني املدينة )الكويت(، والقبيلة )مطري( عالقة حتالف وندية إذ اكنوا مجيعا مواطنني 
ع لسيطرة املدينة، واكن يف وطن واحد، ودولة واحدة يه ادلولة العثمانية، ولم تكن القبيلة ختض
قع بني )الصمان(، اليت ت السبب يف حتالف مبارك مع قبيلة مطري، هو أنها تسيطر ىلع الصحراء غربا

، فتشك بذلك حاجزا بينهما، بعدما شهدتا رصااع وتنافسا يف عهد حائلمدينة الكويت، ومدينة 
ليت غ الرصاع أشده يف حرب الرصيف امبارك وابن رشيد، ضمن الرصاع الربيطاين العثماين، واكن قد بل

 وقفت فيها قبيلة مطري بصف مبارك. 

 :وقال لوريمر عن قبيلة مطري وحدود أراضيها اليت تمتد من اخلليج العريب رشقا إىل ابلحر األمحر غربا
قبيلة عربية رصفة، يف وسط اجلزيرة العربية، حدودها أوسع من أي قبيلة أخرى، باستثناء عزنة، )

القبيلة ابلدوية الرئيسية اليت تزور القصيم، وملكية ادلهناء والصمان مقصورة عليهم، وتمتد ويه 
 أماكن تواجدهم يف الشمال الرشيق، حىت تتوغل يف الكويت، فيقيمون معسكراتهم )خيامهم(
الصيفية يف اجلهراء، ويف اجلنوب الغريب يوجدون يف القصيم، ويف الوشم، ووادي الرس، ويصلون إىل 

صوى ىلع الق العارض، وىلع مسافة بعيدة يف املنطقة الرباكنية بني مكة واملدينة، وحدودهم الشمايلة
يب مع الشمال الغر اخلليج، ويوجدون جنوبا يف احلسا، والصمان، ويتصلون يف الشمال مع عزنة، ويف

ة، وبين ان، واملرشمر، ويف الغرب مع حرب، وعتيبة، وقحطان، وادلوارس، وسبيع، ويف اجلنوب مع العجم
 .(201)(هاجر، واملناصري

وقد قدر املؤرخ العثماين أيوب صربي عدد أفرد قبيلة مطري يف احلجاز فقط بأربعني ألف نسمة يف 
بينما تمتد حدودهم اجلغرافية  -عرشة أضعاف ساكن مدينة الكويت آنذاك :أي-م 0199حدود سنة 

م كبايق القبائل العربية يرحتلون فيها بال حدود آالف األميال، إذ تمثل جزيرة العرب لكها وطنا هل

                                                           

 .1123/  4ديلل اخلليج اجلغرايف  (214)

 .1121/  4لوريمر ديلل اخلليج اجلغرايف  (215)
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ومن اعداتهم القديمة اتلنقل والرتحال حيث الألك واملطر، وما أن يسمعوا بهطول األمطار يف ناحية )
 .(202)(حىت يشدوا رحاهلم إىل هناك

ما بوقد صارت القبيلة العربية يه الضحية بعد إقامة ادلويالت احلديثة وحتديد حدودها السياسية 
خيدم املصالح الربيطانية، حيث تم تقسيم القبيلة الواحدة ومصادرة أرضها، وضمها إىل املدن املتحالفة 
مع بريطانيا، وتقسيمها إىل شعوب ووالءات لألرس احلاكمة، ىلع حساب وحدة القبيلة، ووحدة شعب 

 اجلزيرة العربية، ووحدة أرضها!

 العجمان:قبيلة  -2

أثرها ىلع احلدود السياسية، ويه من أكرب القبائل يف املنطقة، وتمتد وكذلك اكن لقبيلة العجمان 
حساء جنوبا إىل الكويت شماال، حيث استقر بعض عشائرها يف مدينة ألأرايض قبيلة العجمان من ا

مع شيخ الكويت طيبة، ولقوة قبيلة العجمان صار اتلحالف  -كما يقول لوريمر-وعالقتهم الكويت، 
، كما تشك عداوتهم خطرا كبريا، وهم يف الصحراء ال يعرتفون شسلطة ادلولة معهم ذا أهمية كربى

 (209).العثمانية، مع أنهم يتلقون معونات شهرية منها

وللعجمان يف صحراء اكظمة آبار منها )مشاش العجمان( ويه لقبيلة العجمان، جنوبا من 
 (201)الصبية.

 الظفري:قبيلة  -3

كما ذكره - حدود مدينة الكويت، وقد اكن الظفري السبب كما اكن لقبيلة الظفري تأثري سيايس ىلع
يف نزو  العتوب والصبا  من الصبية إىل كوت ابن عريعر، حيث اكن الظفري  -مؤرخ الكويت الرشيد

 يف الصبية، وأرادوا اإلبارة ىلع العتوب حني أرادوا االستقرار فيها، فبلغ العتوب اخلرب وارحتلوا منها.

                                                           

 .223/  2مرآة جزيرة العرب  (211)

 .24/  1لوريمر ديلل اخلليج اجلغرايف  (212)

 .1332-1330/  4يلل اخلليج اجلغرايف د (213)
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م أبارت قبيلة سبيع ىلع قبيلة الظفري وهم 0911 شمال الكويت قديما فيف سنة وقد اكن وجود الظفري
 (200)ىلع آبار سفوان شمال الكويت.

ومن قبائل صحراء الكويت، عشرية الصمدة، وعشرية السعيد من عشائر قبيلة الظفري، واكنوا يف شمال 
ني سويط شيخ الظفري، بعد قتال بالكويت، وقد أبار مبارك الصبا  ىلع الصمدة، حني استنجد به ابن 

ابن سويط وعشرية الصمدة، وقد وقف مبارك بصف ابن سويط ورجح كفته يف حربه مع الصمدة، 
كما أبار مبارك ىلع عشرية السعيد بعد أن اعتدوا ىلع أطراف مدينة الكويت، واكن ذلك لكه يف زمن 

 (221)م.0102حممد الصبا ، قبل أن حيكم مبارك الكويت سنة 

 العوازم:ة قبيل -1

وقد اكن العوازم من أوائل من استقر يف ساحل الكويت، ومن أشهر آبارهم الصابرية شمال 
 (220)الكويت.

وقد احتج مبارك الصبا  ىلع ملكيته جلزيرة بوبيان لكونها أماكن للصيد لقبيلة العوازم، كما جاء 
اكنت مأهولة ) م ألنها0011ة يف أسباب االعرتاف الربيطاين بملكية الكويت جلزيرة وربة وبوبيان سن

 .(222)(من قبائل العوازم فقط دون غريهم اذلين مارسوا وألجيال متعاقبة حقوق الصيد فيها

 خادل:قبيلة بين  -1

ومن قبائل بادية الكويت قبيلة بين خادل، وقد ظلوا فيها بعد سقوط حكم ابن عريعر، واكنت الكويت 
-ه0213با من آبار الوفرة سنة سعود قبيلة بين خادل قري وقد غزا سعود بن عبد العزيز آل تابعة حلكمه،

 (223)م، واكنوا ىلع آبار اجلهراء.0902- ـه0219م، كما أبار عليهم سنة 0911

                                                           

 .142تاريخ الفاخري  (213)

 .143/  1، تاريخ الكويت خلزعل 221تاريخ الكويت للرشيد  (220)

 .151معجم املواضع يف الكويت للفرحان ( 221)

 .24معجم املواضع يف الكويت للفرحان  (222)

 .122و104/  1عنوان املجد يف تاريخ جند للمؤرخ ابن برش  (223)
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م، مدة ثالثة أشهر، 0909- ـه0200كما نزل ثويين السعدون، والظفري، وبين خادل، ىلع اجلهراء سنة 
  (221).لالستعداد لغزو سعود بن عبد العزيز

حساء إىل مدينة الكويت، حيث يزتودون باملؤن، ويتنقلون يف ألقبيلة بين خادل من ا وتمتد
 (221)صحرائها.

 الرشايدة:قبيلة  -2

ساوي موالون ملطري، وت) -كما يقول لوريمر-كما تعد قبيلة الرشايدة من قبائل الكويت الرئيسية، وهم 
 .(222)(قوتهم احلربية قوة العوازم

 هاجر:قبيلة بين  -9

من قطر جنوبا،  -كما يقول لوريمر-قبائل صحراء الكويت، وتمتد حركة تنقلها وارحتاهلا ويه من 
إىل داخل أرايض الكويت شماال، ويه قبيلة مستقلة ال ختضع ألي سلطة، ويتلقون معونات مايلة، 

 (229).وهدايا من مترصف احلسا العثماين، ومن شييخ قطر، والكويت

م ىلع الكويت، وأخذوا إبال لعبد اهلل بن صبا ، 0192- ـه0210ة وقد غزا رجال من قبيلة اهلواجر سن
ومبارك الصبا ، يف حتد واضح للسلطة العثمانية، وقد قام عبد اهلل الصبا  باالحتجاج دلى قائمقام 

 (221)القطيف، اذلي اعتذر هل بأنه ال سلطة هل ىلع القبائل يف املنطقة.

                                                           

 .141/  1عنوان املجد يف تاريخ جند ( 224)

 .1252/  3ديلل اخلليج اجلغرايف  (225)

 .1330/   5ديلل اخلليج اجلغرايف ( 221)

 .234/  2لوريمر ديلل اخلليج اجلغرايف  (222)

 .12األمن ادلاخيل يف األحساء أثناء احلكم العثماين ( 223)



007 
 

ر(، )اهلواج ود عليه يف الرياض إىل قبيلة قحطانكما جلأ عبد اهلل بن فيصل بعد خروج أخيه سع
  (220).م0193-ه0201واكنوا ىلع آبار الصبيحية بقرب الكويت، وذلك سنة

 شمر:قبيلة  -1

ومن القبائل اليت اكنت تقطن صحراء الكويت شماال، قبيلة شمر، فقد استدىع سالم الصبا  عشائر 
من قبيلة شمر القاطنة ىلع سفوان، بقيادة ابن طوالة، ونزلت ىلع آبار اجلهراء، وأغدق سالم عليهم 

 (231).اإلخواناألموال يك يستقروا، حلماية الكويت من خطر 

 سبيع:قبيلة  -0

يف املنطقة  -كما قال املؤرخ العثماين أيوب صربي-يضا قبيلة سبيع اليت يرحتل أفرادها ومن القبائل أ
 (230).املمتدة ما بني الرياض واألحساء والكويت

م ىلع سبيع ورئيسهم فهيد الصييف ومعهم أخالط من 0131وقد غزا تريك بن عبد اهلل بن سعود سنة 
ت، ريك ونزل الصبيحية املاء املعروف قرب بدل الكويبين حسني وهم بني حفر ابلاطن والوقبا، ثم سار ت

ودخل بعض الغزو ابلدل لقضاء حواجئهم وأهدى إيله رئيس الكويت جابر بن عبد اهلل بن صبا  
 (232)هدايا، وأقام تريك ىلع هذا املاء أربعني يوما ووفد عليه كثري من رؤساء العربان.

 عتيبة:قبيلة  -01

 (233)بعض قبيلة عتيبة حبثا عن الرزق. -لوريمركما يقول -كما يرتاد الكويت 

 

                                                           

 .25عقد ادلرر  (223)

 .252تاريخ الكويت للرشيد ( 230)

 .313/  2مرآة جزيرة العرب  (231)

 .50/  2يف تاريخ جند للمؤرخ ابن برش عنوان املجد  (232)

 .225/  1ديلل اخلليج اجلغرايف  (233)
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 املنتفق:قبيلة  -00

ومن قبائل صحراء الكويت قبيلة املنتفق فقد اكنت منازهلم شمال اجلهراء، وقد أبار سعود بن عبد 
فوجدهم يف املوضع املعروف بالروضتني بني سفوان ) م ىلع قبائل املنتفق0911- ـه0213العزيز سنة 

خذ من حملتهم خياما وأمتعة، ثم سار سعود إىل ماء الوفرا فوردها ثم رحل منها واملطالع، فناوخهم وأ
 .(231)(ووافق غزوا من بين خادل فأخذهم

 ـهمدة ثالثة أشهر، مع بين خادل، 0200كما نزلت قبائل املنتفق ىلع اجلهراء بقيادة ثويين السعدون سنة 
 (231).استعدادا حلرب عبد العزيز بن حممد بن سعود

 واملرة:السهول وادلوارس وعزنة  -02

ومن القبائل أيضا اليت ترتاد صحراء الكويت، واستقر كثري منها فيها قبيلة عزنة، والسهول، وادلوارس، 
واملرة، وعدوان وغريهم من القبائل العربية اليت اكنت جتوب الصحراء شماال وجنوبا، ورشقا وغربا، 

عندما خرج من الكويت برتتيب بريطاين -م 0011سنة فقد اكن مع مبارك الصبا  يف معركة الرصيف 
 من القبائل لك من: -حائلحلرب ابن رشيد يف 

من مطري: علوى وشيخهم سلطان ادلويش، والصعران وشيخهم نايف بن بصيص، واجلبالن  -0
 وشيخهم صاهود بن اليم.

 والعوازم وشيخهم مبارك بن دريع. -2

 والعجمان وشيخهم حممد بن حثلني. -3

 وعريب دار. -1

 واملنتفق وشيخهم سعدون السعدون. -1

                                                           

 .104/  1عنوان املجد يف تاريخ جند  (234)

 .141/  1عنوان املجد يف تاريخ جند  (235)
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 واملرة. -2

 واهلواجر وشيخهم ابن شايف. -9

 والظفري وشيخهم ابن سويط. -1

 وقحطان وشيخهم حرش بن وريك. -0

 والرشايدة. -01

 والسهول. -00

 وسبيع. -02

 وعتيبة. -03

 (232)والرولة من عزنة. -01

لعنرص اولك هذه األدلة اتلارخيية تؤكد طبيعة ساكن املنطقة القبلية، حيث تمثل القبائل العربية 
الرئيس للساكن فيها قبل قيام ادلول احلديثة، ويه املؤثر الرئيس يف تاريخ املنطقة وأحداثها، واملؤثر 
يف حدودها السياسية، كما تؤكد أن القبيلة واملدينة اكنتا جزءا من وطن واحد ودولة واحدة وشعب 

ور املدينة نية الزائفة اليت تصواحد، قبل اتلقسيم الربيطاين للمنطقة، وليس كما تشيعه اثلقافة الوط
وساكنها كدولة وشعب ووطن، بينما تصور القبائل العربية عنرصا دخيال ىلع أرضها، حيث تم اخزتال 
أرضها ووجودها وتارخيها وهويتها يف املدينة وتارخيها، وتم اخزتال تاريخ املدينة بتاريخ األرس 

هوية تلربير تهميشهم ومصادرة حقوقهم السياسية احلاكمة، تلعيش القبائل العربية يف اجلزيرة أزمة 
ىلع أرضهم اليت تم تقسيمها بني ست دويالت، ومن أجل ترسيخ مرشوع السيطرة واتلجزئة الربيطانية 

 للجزيرة العربية، وفرض اتلبعية ملشيخات املدن اليت حتالفت مع االستعمار الربيطاين!

                                                           

 .43/  2، وتاريخ الكويت السيايس خلزعل 111تاريخ الكويت للرشيد ( 231)
املقصود من ذكر هذه املعلومات هو إثبات طبيعة املجتمع القبيل آنذاك، وليس إثبات أو نيف صحة ما تذكره  ملحوظة:

 بعض املصادر من معلومات عن القبائل وشيوخها أو معاركهم اليت يقع االختالف فيها! 
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نتها اليت اكنت تتمتع بها طوال اتلاريخ اجلاهيل لقد خرست القبيلة العربية أرضها ونفوذها وماك
واإلساليم ىلع اختالف عصوره، ال لصالح دولة حديثة، ووطن حديث، وال تلصبح جزءا من شعب 
حديث، يتمتع أفراده بكامل حقوق املواطنة، بل خرست لك ذلك تلعيش تبعية مطلقة ملشيخات 

 -يانهكما سيأيت ب-ويلتم إخضاعها باحلديد وانلار املوانئ اليت لم يكن نفوذها يتجاوز أسوار مدنها، 
مجتمع ويه املكون الرئييس لل-للمرشوع االستعماري الربيطاين وحلفائه، وتلفقد القبيلة العربية 

حريتها وكرامتها وأرضها ونفوذها وماكنتها، ويلتحول أفرادها إىل غرباء  -يف اجلزيرة واخلليج العريب
 جة اثلاثلة يف عرص دويالت الطوائف الصليبية!وهنود محر ومواطنني من ادلر

م عن أماكن وجود القبائل وتوزيعها اجلغرايف 0011إن ما ذكره لوريمر يف ديلل اخلليج العريب منذ سنة 
يف الكويت الزال قائما إىل ايلوم حيث توجد قبائل الظفري وشمر واملنتفق وعزنة ومطري شماال يف 

ئل العجمان واهلواجر واملرة والعوازم جنوبا يف حمافظة األمحدي، وتوجد حمافظة اجلهراء، بينما توجد قبا
قبائل مطري والرشايدة يف الوسط، ويوجد العوازم يف املناطق ادلاخلية ىلع الساحل، وهذا اتلوزيع 
اجلغرايف املطابق ملا ذكرته لك املصادر اتلارخيية يؤكد بطالن لك انلظريات اليت يروجها سدنة املرشوع 

 طين القطري الربيطاين حول اتلغيري ادليمغرايف لساكن الكويت وغزو ابلدو هلا بعد استخراج انلفط! الو

ايض الربيطانية، تلضم أراحلماية عاهدة مبينما احلقيقة يه جتاوز الكويت املدينة حلدود أسوارها، بعد 
 أ إشاكيلة الكويتالقبائل العربية املمتدة يف صحرائها منذ وجد العرب يف جزيرة العرب، تلبد

 )املدينة(، والكويت )ادلولة(!

ج يف دول اخللي-لقد استتبع هذه األخطاء اتلارخيية أن قامت العالقة بني ادلولة واملواطن  
ىلع أساس اتلبعية والرعوية ال ىلع أساس املواطنة،  -العريب اليت أوجدها االستعمار الربيطاين

ت السيطرة السياسية وإخضاع الشعوب لكها يف دول وصار موضوع اجلنسية ايلوم أحد أهم أدوا
اخلليج العريب، فاألرس احلاكمة يه من تمنح اجلنسية وتسحبها، كأثر من آثار ضمان بريطانيا 
حللفائها توريث احلكم يف ذريتهم وضمان حق منح امتياز انلفط هلم، دون حاجة للرجوع إىل 

يدفعون ثمن تلك املعاهدات الربيطانية إىل  شعوب وساكن املنطقة، وما زال العرب يف جزيرتهم
ايلوم، وما زال اتلاريخ يؤثر يف الواقع واحلارض السيايس، فالشعوب اخلليجية العربية ضيوف 
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ثقالء ىلع األرس احلاكمة اليت تكرمهم يف أرضهم، وتتكرم عليهم من أمواهلم بمكرماتها 
 زيرة العربية.  امللكية، تلتجىل أخطر صور أزمة اهلوية يف اخلليج واجل
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 الباب الثاني

 تاريخ دويالت الطوائف يف اخلليج واجلزيرة العربية
 

 وفيه ستة فصول:

 .الطوائف دويالت وإقامة العربية واجلزيرة اخلليج لشعب بريطانيا تقسيم الفصل األول:

 .املتحدة العربية واململكة العربية اثلورة مرشوع الفصل الثاني:

 دويالت وتأسيس م0020 سنة القاهرة ومؤتمر الصلييب االحتالل ضد العربية اثلورات الفصل الثالث:
 .الطوائف

 .انلجدية اإلخوان حركة ىلع للقضاء الربيطانية الرتتيبات الفصل الرابع:

 .فيها الشعبية اثلورات وقمع العريب اخلليج دلويالت بريطانيا إقامة الفصل الخامس:

 .العربية واجلزيرة اخلليج لشعب اهلوية أزمة جتليات الفصل السادس:
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 الفصل األول

 تقسيم بريطانيا لشعب اخلليج واجلزيرة العربية
 وإقامة دويالت الطوائف 
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  م0191حساء سنة ألاألول للرياض والسيطرة ىلع جند وااالحتالل الربيطاين: 

زيرة العربية هو ذلك ادلعم اذلي لقيه سعود بن فيصل بن ل اخرتاق بريطاين لوسط اجللقد اكن أو
- وقد واكب افتتا  قناة السويستريك آل سعود من حكومة اهلند الربيطانية ليستويل ىلع الرياض، 

ن بوأخيه سعود ، اهلل بن فيصل بن تريك رصاع بني عبد-عمان اذلي زاد من أهمية ابلحرين وساحل
اكن أكرث من رصاع بني شخصني، ) م وقد0191ذروته سنة  الرصاع ىلع احلكم يف الرياض، وبلغفيصل 

اكن رصااع بني عقليتني، ساكن احلرض وأهل ابلادية، بني املتطرفني الوهابيني، وبني املعتدلني اذلين 
  .(239)كييلجون ( ىلع حد قول ن لك من األخوين يمثل إحدى الفئتنييرفضون تعايلمها، واك

وهذا هو رأي كييل إال أن احلقيقة هو أن الرصاع اكن شسبب خروج سعود املدعوم بريطانيا، ىلع أخيه 
 عبد اهلل اذلي اكن قائمقاما عثمانيا.

وايل  كما جاء يف مذكراتاهلل وسعود للسيطرة ىلع جند  وقد اكنت بريطانيا وراء هذه الفتنة بني عبد
اخلالفة - اهلل الفيصل معتدال لم يعاكس ادلولة العلية اكن عبد) :بغداد مدحت باشا حيث قال

وألب  ،وذلا فإنه توجه إىل اهلند لالستعانة باإلجنلزي، أما سعود فاكن يسىع الستالم اإلمارة -العثمانية
زي واكن اإلجنل، حروب طويلة انترص عليهوبعد ، العشائر وحثهم ىلع شق عصا الطاعة يف وجه أخيه

ذا حكم وإ، واكنت ابلالد القريبة من جند قد دخلت حتت محايتهم، يعاونون األمري سعود باملال والعدة
 .(231)(جنلرتا وصارت صاحبة الطول واحلول يف العراقإاألمري سعود انلجديني أدخل ابلالد حتت محاية 

اع ادلائر بني األخوين عبد اهلل وسعود، ولم يدركوا أبعاد ولم يدرك علماء جند آنذاك طبيعة الرص
تدخل اإلجنلزي لصالح سعود، وهلذا صدرت الفتاوى بتجريم عبد اهلل ألنه استعان بادلولة العثمانية، 

 وحكم بعضهم بردته، وأوجبوا السمع والطاعة ألخيه سعود املدعوم بريطانيا!

عرفتم حانلا يف أول هذه الفتنة، وفيها اجلزم بإمامة  وقدفقد جاء يف فتوى عبد اللطيف آل الشيخ )
عبد اهلل ولزوم بيعته، واتلرصيح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية، فلما صدر من عبد اهلل ما صدر 

إىل ابلالد اإلسالمية واجلزيرة العربية، وإعطائهم احلسا والقطيف  -العثمانية: أي–من جلب ادلولة 
                                                           

 . 531/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (232)

ذاكء الوايل العثماين! فما اكن خيشاه مدحت باشا من سقوط جند حتت  وانظر إىل حدة. 240مذكرات مدحت باشا  (233)
 انلفوذ الربيطاين حتقق بعد ثالثني سنة من توقعاته!
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وقد تغلب سعود ىلع مجيع ابلالد انلجدية، وبايعه اجلمهور،  ...اهلل منه ورسوهل واخلط، تربأنا مما تربأ
 -عبد اهلل وجيوش ادلولة العثمانية اليت جاءت نلرصته :أي–وقد نزل العدو .. .وسموه باسم اإلمامة

 ةبأطرافكم، واستخف الشيطان أكرث انلاس وزين هلم املواالة واللحاق باملرشكني، وإسناد أمر الرئاس
وقد أمجع املسلمون ىلع جهاد عدوهم مع  ...هلم، وأنهم والة أمر يعزلون ويولون، وينرصون وينصبون

 .(230)(اإلمام سعود

أن شيوخ ادلعوة الوهابية اثلانية يف جند لم يكن دليهم علم بأنه منذ قيام اإلمارة السعودية  وهذا يفيد
اثلانية اكنت تابعة للخالفة العثمانية، برتتيب مرصي مع تريك بن عبد اهلل، ثم ودله فيصل بن تريك، 

 ثم عبد اهلل بن فيصل!

ومة اهلند الربيطانية، فيف الوقت كما لم يكن دليهم علم بأن سعود بن فيصل اكن مدعوما من حك
 اذلي وقفوا ضد عبد اهلل ألنه جاء بالرتك، لم يعلموا بأن أخاه سعودا قد جاء باإلجنلزي! 

إن تبعية اإلمارة الوهابية األوىل نفسها للخالفة العثمانية أمر مؤكد بمراسالت الشيخ حممد بن عبد 
ه فيصل ثم ابنبن عبد اهلل كما إن تبعية تريك  الوهاب نفسه لرشيف مكة وتأكيده السمع والطاعة هل،

يف رسالة الرشيف عون رشيف  ثم عبد اهلل اذلين اكنوا يرسلون الزاكة لألستانة أمر معلوم، كما جاء
، سعود، بأن هذا من راعيا السلطان العثماين تريك بن أعرفكم خبصوص فيصل بن)مكة للربيطانيني 

اليت ختصه يف عمان، وهو يدفع خلزينة السلطان وغري خاف عليكم أن هناك بعض القالع 
 .(211)(ريال، وأميل فيكم أن ال تتخذوا ضده أي إجراء09111

 - ـه0213شوال سنة 02خ سطنبول( رسالة بتاريإ) وقد أرسل وايل بغداد إىل ابلاب العايل يف األستانة
م، خيرب فيها بأنه أرسل موظفا من والية احلجاز إىل قائمقام جند عبد اهلل بن فيصل بن تريك 0122

اتلابع لوالية بغداد، للحصول ىلع الرسوم السنوية، إال أن املوظف لم يستطع الوصول شسبب انعدام 
بق أن فيصل س األمن شسبب الرصاع بني األخوين عبد اهلل وسعود، وتفيد الرسالة بأن عبد اهلل بن

م أن يعني قائمقام جند، وقد بعث الصدر األعظم 0121طلب من وايل احلجاز بعد وفاة وادله فيصل سنة 

                                                           

 .124-120/  3جمموعة الرسائل انلجدية  (233)

 . 131/  1بريطانيا واخلليج جلون كييل  (240)
 



019 
 

)رئيس الوزراء( بالسرية اذلاتية الاكملة لعبد اهلل بن فيصل للسلطان العثماين، وأن أمرا سلطانيا قد 
 - 0211وتم إبالغه به يف شهر حمرم صدر من األستانة رجعل عبد اهلل قائمقاما ماكن أبيه يف جند، 

م، كما تم إبالغه بأن يتحىل باحلكمة يف معاجلة مشالك اإلقليم، حيث أن ادلولة العثمانية تواجه 0122
خماطر خارجية تقتيض اهلدوء واالستقرار ادلاخيل، كما تأمره باتلعاون مع وايل احلجاز ملواجهة 

 (210).ية ذلكقائمقامية عسري مىت ما قررت ادلولة العثمان

م إىل وايل بغداد نامق باشا يطلب جندته ملواجهة تمرد أخيه 0122وقد بعث عبد اهلل بن فيصل سنة 
سعود، فرتدد نامق باشا يف مساعدته، ثم أرسل عبد اهلل مرة ثانية يطلب املساعدة من الوايل اجلديد 

ه بني األخوين، ويؤكد فيأمحد مدحت باشا، اذلي أعد تقريرا لألستانة يرش  فيه خلفيات الرصاع 
طلب سعود من إمام مسقط املدعوم من اإلجنلزي مساعدته، وكذا تدخل بريطانيا عن طريق شيخ 
ابلحرين تلقديم ادلعم لسعود يلصل إىل السلطة، وقد حذر مدحت باشا من خطورة جنا  بريطانيا 

ذكرة أكد مدحت باشا بميف خمططها بدعم سعود، إذ سيفتح الطريق هلا للتدخل يف شئون املنطقة، و
ثانية كتبها للصدر األعظم بناء ىلع تقرير وصله من قائمقام الكويت عبد اهلل الصبا  يؤكد فيه أن 
سعودا وإمام مسقط قد أعدا قوة أكرب من قوة عبد اهلل بن فيصل بدعم بريطاين، حيث صاحبها قيام 

 (212).ست قطع حبرية بريطانية باتلجوال يف سواحل األحساء

أكد مدحت باشا يف مذكراته اليت أرسلها لألستانة بأن املخطط الربيطاين يهدف بعد السيطرة وقد 
ىلع عمان ثم ابلحرين السيطرة ىلع األحساء وفصلها عن جند ىلع يد سعود، ثم السيطرة ىلع الكويت، 

 (213).تلكتمل السيطرة الربيطانية ىلع سواحل اخلليج العريب

م تأكيد 0120 - ـه0212ذي القعدة سنة  20ية بغداد إىل األستانة يف كما جاء يف برقية مرسلة من وال
تدخل بريطانيا يف عمان وهيمنتها عليها، وخلعها لشييخ ابلحرين حممد بن خليفة وحممد بن عبد 
اهلل بعد رفضهما اتلبعية لربيطانيا، ونفيهما إىل بوميب، وتنصيب عيىس بن يلع بن خليفة شيخا 

                                                           

 .من وثائق األرشيف العثماين 20احلملة العسكرية العثمانية ىلع األحساء ص  (241)
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انيا دلعم سعود بن فيصل يف رصاعه مع أخيه عبد اهلل لبسط نفوذ بريطانيا للبحرين، وتدخل بريط
 (211).ىلع جند لكها

م، موجه من مدحت باشا وايل 0120 - ـه0212ذي احلجة سنة  21وقد جاء يف تقرير مكتوب بتاريخ  
لنفوذ ل إن عدم حيوية الوجود العثماين يف ابلحر أتا  املجال) سطنبول:إبغداد إىل الصدر األعظم يف 

الربيطاين املدعوم من حكومة اهلند الربيطانية، وإحاطتهم باجلزيرة العربية من عدن مرورا بمسقط 
اليت حياولون إحلاقها اآلن بعدن، وعملهم يف ترسيخ نفوذهم يف ابلحرين وانلفوذ منها إىل داخل اجلزيرة 

نفذ إىل ابلحرين وتديع أحقية العربية، كما أتا  لفارس اليت ال تملك مقومات القدرة والقوة أن ت
 .(211)(مزعومة يف إدارة شئونها، ولن يفيد اهليمنة العثمانية إال األسطول ابلحري احلريب

سطنبول عن طبيعة ادلعم الربيطاين لسعود بن فيصل اذلي جنح يف إوقد استفرس الصدر األعظم يف 
ربيطاين الرسي يشمل األموال السيطرة ىلع األحساء ثم الرياض، فأجابه مدحت باشا بأن ادلعم ال

 (212)واألسلحة.

صال جيب عدم السما  النفسطنبول إىل وايل بغداد بأنه )إوقد صدرت اتلعليمات من ابلاب العايل يف 
طقة اليت ينظر إيلها بوصفها من -اجلزيرة العربية-بأي صورة من الصور عن املنطقة  ابلحرين ومسقط

شيخ ابلحرين اكن ملزتما بدفع الرضائب ألمري جند، أي اتلابع حيوية لدلولة العثمانية، السيما أن 
 .(219)(لدلولة العثمانية

يطاين املقيم السيايس الرب -بعد أن وصله خرب حتراكت ادلولة العثمانية-وقد راسل سعود بن فيصل 
 (211).يف اخلليج العريب، يطلعه ىلع الوضع العام، فوعده املقيم الربيطاين بعرض املوضوع ىلع حكومته

                                                           

 من وثائق األرشيف العثماين. 50حساء ص احلملة العسكرية العثمانية ىلع األ (244)

 .من وثائق األرشيف العثماين 25احلملة العسكرية العثمانية ىلع األحساء ص  (245)

 من وثائق األرشيف العثماين. 30احلملة العسكرية العثمانية ىلع األحساء ص  (241)

 العثماين.من وثائق األرشيف  32احلملة العسكرية العثمانية ىلع األحساء ص  (242)

 .35احلملة العسكرية العثمانية ىلع األحساء ص  (243)



030 
 

  م:0190احلملة العثمانية حلماية اخلليج واجلزيرة العربية سنة 

ر، يمثل اتليار املحافظ، بينما سعود يمثل اتليار املتحر -كما يقول كييل- بن فيصل اهلل قد اكن عبدل 
 بعد أن كسب- من أخيه عبد اهلل يف انزتاع احلكم بدعم حكومة اهلند الربيطانية وقد جنح سعود

حساء، وسار بها إىل الرياض، واكن ادلعم الربيطاين يتواصل إيله من أليف ا اليت بايعته والء القبائل
اهلل إىل وايل بغداد مدحت باشا ليساعده يف اسرتجاع السلطة، وكتب مدحت  وفر عبد -ابلحرين
ن جند م قاما ووايلا ىلعماهلل لكونه قائ سطنبول اليت وافقت ىلع جتهزي جيش ملساعدة عبدإباشا إىل 

قبل اخلليفة العثماين، وقد حاولت بريطانيا اتلدخل ملنع احلملة العسكرية ىلع جند خشية تهديد 
 انلفوذ ابلحري الربيطاين يف اخلليج العريب، خاصة وأن بني ادلولة العثمانية وبريطانيا حتالفا وصداقة

 م عبداب العايل يف دعأنه ال مصلحة للبب يف رده ىلع اتلخوف الربيطاين ، وقد أكد مدحت باشاوثيقة
اهلل املعروف بوهابيته الشديدة، وأنه اكن يفضل دعم سعود تلحرره من تعايلم الوهابية غري أن 

قام جند ششك رسيم، وأن احلملة العسكرية اهلل لكونه قائم ت تقتيض الوقوف مع عبدءااإلجرا
اك سيادة العثمانية، وليس هنستكون داخل اجلزيرة العربية ويف جند اليت ال نزاع ىلع كونها حتت ال

حساء اكن شسبب قربها من مرس  العمليات وال بد من ألأطماع حبرية، وأن استخدام موانئ ا
م، كما تم 0190بريل سنة أحساء حبرا يف ألاستخدامها، وقد حتركت القوات العثمانية من ابلرصة إىل ا

حساء، ألالقبائل للتوجه برا حنو انقل مؤن اجليش العثماين شسفن الكويت، اليت اكنت نقطة جتمع 
وتوجه مع اجلنود مجاعة من أهايل الكويت اتلابعني لوالية ابلرصة كمتطوعني لإلاعنة ىلع نقل مرافق )

 .(210) مدحت باشاوايل بغداد  جاء يف مذكرات ( كمااجليش ومؤنه

 سيأيت بيانه.وقد صار إقليم األحساء وجند لكه تابعا لوالية بغداد ثم لوالية ابلرصة كما 

اتلدخل  اينالربيط سعود بن فيصل وعيىس بن خليفة من املقيم السيايسحلفاء بريطانيا وقد طلب 
ون اخلارجية ئللحيلولة دون استخدام ادلولة العثمانية للبحر يف حربها هذه، غري أن وزير الش

عد ي تدخل بريطاين يحلكومة اهلند الربيطانية أدرك أن حججه القانونية يف اتلدخل ضعيفة، إذ أن أ
غزوا ألرض أجنبية حتت سيادة ادلولة العثمانية، كما أن املعاهدات اليت عقدتها بريطانيا مع قبائل 
الساحل حمدودة جدا، إذ يه فقط ملنع االعتداءات ابلحرية بني القبائل بعضها ىلع بعض، وأنه ال 

                                                           

 .243مذكرات مدحت باشا  (243)
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ريطانيا إذ أن ذلك جير ب) ية يف الربيمكن أن ختضع اإلجراءات الربيطانية يف ابلحر للسياسات العرب
يطاين ، وهذا اعرتاف بر(إىل املشالك ادلاخلية للقبائل العربية اذلين قد ال نعرفهم وال نتفهم ظروفهم

 م بل قبائل تابعة للخالفة العثمانية.0190بعدم وجود دويالت أو إمارات يف املنطقة إىل سنة 

ها ىلع اجلزيرة العربية مرة أخرى، واتلأكيد ىلع حقها وهكذا جنحت اخلالفة العثمانية من شسط نفوذ
تفسار من رئيس االس ستانةيف شسط سيادتها ىلع أقايلمها اتلابعة هلا، وقد حاول السفري الربيطاين يف األ

ونها كما ئالوزراء العثماين عن أهداف احلملة، فرد عليه بأن تركيا دولة مستقلة هلا احلق يف ممارسة ش
وم وفرمان يينه بمرسللخالفة العثمانية، فقد تم تع بن فيصل اهلل شك يف تبعية عبد تشاء، وأنه ال
مقام يف جند، اليت يه جزء ال يتجزأ من أقايلم ادلولة العثمانية، وأن للخليفة العثماين سلطاين، كقائ

وال يمكن أن يسمح للقبائل وصغار الزعماء بتهديد ، حق فرض سلطته، باعتباره خليفة املسلمني
مكة، واملدينة، وأمن ادلولة العثمانية، أما بالنسبة للكويت اليت اختذها اجليش العثماين نقطة انطالق 
فقد أدرك الربيطانيون أنه ال حيق هلم اختاذ أي إجراء خبصوصها، وال اتلدخل يف موضوعها، ألنها بال 

 ن املناطق اخلاضعة للسيادة العثمانية، إذ أن وايل بغداد قد اعرتف بعبدضم -كما يقول كييل-شك 
 يف يناير اهلل مقام يف الكويت بفرمان سلطاين، تم تسليمه ششك رسيم إىل عبداهلل بن صبا  كقائ

 (211).م0129

وعندما سيطرت ادلولة العثمانية ىلع الساحل الرشيق من اخلليج العريب، لم تكن الكويت قد وجدت 
عد، ثم بعد أن ظهرت كميناء صغري لم تكن ذات أهمية، وقد اكنت تدفع الزاكة لوايل بغداد العثماين ب

 (210).يف العرشينات من القرن اثلامن عرش

 من أن الوجود الربيطاين يفآنذاك ما توصل إيله اخلرباء القانونيون الربيطانيون  ةوهكذا ثبت صح
انونية، اكلرساب يصور املاء حيث ال ماء، فهو ىلع أحسن اخلليج إنما يقوم ىلع أسس اعتبارية ال ق

الساحل يه لكف االعتداءات فيما بني املوقعني قبائل الفروض غزو حبري، وأن املعاهدات مع شيوخ 

                                                           

، وسياسة األمن حلكومة اهلند يف 243-240، ومذكرات مدحت باشا 532-532/  2بريطانيا واخلليج جلون كييل  (250)
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ىلع املعاهدات فقط، وال محاية بريطانية هلم جتاه ادلول األخرى، وأن احلملة العثمانية إنما يه محلة 
 (212). أراض تدعيها، فال يمكن واحلال هذه أن تتدخل بريطانيا يف املوضوعدلولة تريد دفع تمرد ىلع

وقد صدرت تعليمات من وايل بغداد مدحت باشا إىل قائد احلملة نافذ باشا حتدد مهمة احلملة، وتؤكد 
وجوب تطمني األهايل يف اإلقليم وعدم اتلعرض ألحد منهم، ووجوب نرش العدل بينهم، ومعاملتهم 

عدم اتلعدي عليهم، ورشاء احتياجات اجلنود، وعدم قبول اهلدايا منهم، وتعيني قضاة يف بالشفقة، و
األحساء، والقصيم، والرياض، من علماء أهل لك بدل، من أتباع املذهب احلنبيل، وجعل عبد اهلل بن 

ل عىلع لواء يضم هذه األقايلم، فإن خيف منه، فيرتك قائمقاما ىلع الرياض فقط، وجي افيصل مترصف
 (213)ىلع ابلدلان األخرى قائمقاميات.

وقد استعان اجليش العثماين بقبيلة عزنة واملنتفق والظفري، كما وقفت قبيلة العجمان مع سعود بن 
فيصل، ووقف أكرث أهل جند مع أخيه عبد اهلل، وقد استنجد قاسم بن ثاين بقبيلة بين هاجر للقدوم 

راسل شيخ قبيلة انلعيم راشد بن جرب، وكذا كتب برسالة للبدع للوقوف مع احلملة العثمانية، كما 
إىل عبد الرمحن بن أمحد األشقر من شيوخ آل مرة، يرش  هلما تطور ما جرى من أحداث يف قطر، وقد 
أرسل عبد اهلل بن فيصل برسالة يؤكد فيها سيطرته ثانية ىلع الوضع يف جند، ودخول اجلميع يف طاعة 

وأن جند وتوابعها تعد اآلن من أخلص املخلصني للسلطان يز العثماين )السلطان واخلليفة عبد العز
 .(211)(واكفة ساكنها مطيعون هل

م، فاستقبلت استقباال حافال 0191وقد حتركت القوات العثمانية ووصلت إىل الكويت يف مايو سنة 
، ش العثماينمن األهايل، وقد خرج قائمقام الكويت عبد اهلل الصبا  بثمانني مركبا يف خدمة اجلي

وخرج معها من الرب مبارك الصبا  مع قوات من فرسان قبيلة عزنة بقيادة عبد املحسن اهلذال، وقبيلة 
املنتفق بقيادة منصور السعدون، وقد تأخر وصول مبارك لألحساء واعتذر بقيام قبيلة مطري اليت ما 
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ن م الكويت الصطحاب مزيد زالت تؤيد سعود بقطع الطريق ىلع قواته، مما اضطره إىل العودة إىل
 (211)القوة، كما قطعت قبيلة مطري الطريق ىلع ابن هذال ومن معه من عزنة وأخذت خيلهم ومجاهلم.

وبعد سيطرة اجليش العثماين ىلع ادلمام والقطيف وإطالق رسا  حممد بن فيصل بن سعود اذلي 
عود إىل عبد اهلل بن ثنيان بن سسجنه أخوه سعود يف قلعة ادلمام، فر عبد العزيز بن سعود بن فيصل و

وافد عليه تت -قرب الكويت-قطر ثم إىل ابلحرين، وأخرب عبد العزيز بأن وادله سعود يف الصبيحية 
القبائل السبع الرئيسية يف جند ملنارصته، وقد راسل أهل ابلحرين نافذ باشا يؤكدون هل تبعيتهم لدلولة 

أرسل عبد اهلل الصبا  رسائله إىل شيخ ابلحرين، العثمانية، وخشيتهم من عيىس بن خليفة، وقد 
وإىل قاسم بن ثاين، ونارص بن مبارك للقدوم ىلع نافذ باشا وتقديم فروض الطاعة، حىت ال يفقدوا 

 (212).ماكنتهم وسلطتهم

حافظ باشا  فرقةم، وسيطر عليها، وقام قائد ال0190بريل سنة أحساء يف ألوقد نزل اجليش العثماين با
 :قال فيهوبقراءة ابليان ىلع أهل القطيف 

أن سعود قد أطا  إن جند وملحقاتها لكها جزء من اخلالفة العثمانية، اكلعراق، وايلمن، ومرص، وبما )
 .(اهلل، فقد اضطرت احلكومة العثمانية إرسال هذه احلملة مقام الرشيع األمري عبدباحلكم، وبالقائ

ملواجهة مع خلسائر يف ا وااهلل بن فيصل مع قواته إىل الرياض، وتعرض ، وعبدثم توجه اجليش العثماين
 قاما عثمانيا، وأن يدفع الزاكة للبابصبح قائمقوات سعود من القبائل، وقد أبدى سعود استعداده يل

العايل، وقد جنح اجليش العثماين يف توسيع سيطرته ىلع الساحل إىل قطر، وتم رفع العلم العثماين 
اهلل الصبا ، يلطلب من حممد بن ثاين رفع العلم  القائد العثماين نافذ باشا عبد أرسلا، بعد أن عليه

 ه ال يوجد ماأن -بعد أن استفرسوا عن هذه اخلطوة-العثماين، وقد أكد مدحت باشا للربيطانيني 
بلحر ا يف نطاق حترك احلملة، وقد بدأت السفن العثمانية العسكرية جتوب قطريمنع من أن تكون 

 (219).يف املنطقة ما بني املالك، وحرضموت، وابلرصة
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وقد طلب وايل بغداد مدحت باشا من الصدر األعظم تكريم عبد اهلل بن صبا  وأخويه حممد 
 (211)ومبارك ىلع خدمتهما يف احلملة العسكرية، وتم منحهما نياشني عثمانية.

م، بتحديد مناطق توابع جند، فذكر 0190وقد قام وايل بغداد مدحت باشا بعد ذلك، يف أغسطس سنة 
ظيب، وديب، مما أثار القلق يف أوساط حكومة اهلند  عرش مناطق منها ابلحرين، والشارقة، وأبو

يستلم  ضإن أمري الريا): الربيطانية يف بوميب، وقد كتب املسئولون فيها للحاكم العام رسالة كما ييل
 وقطر، وأب ن املطابلة بالسيادة ىلع ابلحرين، وساحلالزاكة السنوية من مسقط، كما أنه ال يكف ع

أن يسرتد جند بمساعدة القوات الرتكية يف جند، فال شك بأنه سيعود  بن فيصل اهلل ظيب، وإذا قدر لعبد
لفرض سيطرته ىلع هذه املناطق، وسيصبح تدخل األتراك يف شئون القبائل الساحلية يف هذه املناطق 

حكومة اهلند بأنها اعجزة عن مقاومة املد العثماين، كما اعرتفت بأن تلك (، وقد اعرتفت أمرا نافذا
املناطق اكنت تدفع الزاكة نلجد، وال يهم بريطانيا ما حيدث ىلع الرب مادامت ال تأثر ىلع سيادتها يف 

 (210).ابلحر

 اعثماني امحساء حتت السيادة العثمانية املبارشة، كما تم تعيني جاسم بن ثاين قائمقاألوقد تم وضع ا
اهلل بن تريك، وفر سعود من  ىلع قطر، وبعد عدة أشهر ثار أهل الرياض ىلع سعود بقيادة عمه عبد

اشا اهلل بن فيصل، اذلي عينه نافذ ب اهلل رسالة إىل نافذ باشا، وإىل ابن أخيه عبد الرياض، وأرسل عبد
 ؤن، كما تم إرسال قوات عثمانية إىلاهلل، وأرسل إيله بالعتاد وامل وايلا ىلع جند حىت يصل إيلها عبد

ن فيصل اهلل ب قطر للمرابطة فيها حلفظ األمن واالستقرار، وقد استمر الرصاع يف الرياض بني عبد
، ورأى نافذ باشا أن آل سعود لم يعودوا صاحلني حلكم الرياض، بعد أن مدة دون حسم وأخيه سعود

م إقليم 0193د، وقد سلم فريق باشا سنة ضج انلاس من رصاعهم ىلع السلطة، واضطربت أوضاع جن
رشق  حساء يفألحساء إىل براك بن عريعر شيخ بين خادل، ووضع فرقة جندرمة لدلفاع عن جند واألا
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اجلزيرة العربية، كما تم يف الوقت نفسه إتمام السيطرة العثمانية ىلع مناطق عسري، وحلج، واجلهة 
 (221).الغربية من اجلزيرة العربية

بريطانيا االعرتاض ىلع هذه احلملة أيضا، فاكن رد السفري العثماين يف نلدن رصحيا  وقد حاولت
بأنه ال حق للحكومة الربيطانية يف اتلدخل بني السلطان وراعياه، يف شبه ) :وواضحا، حيث أكد

اجلزيرة العربية بما يف ذلك حلج، وبأن ايلمن وغريها من املناطق يف شبه اجلزيرة العربية ختضع 
 الفة العثمانية منذ قرون حبكم فتح األتراك هلا، وحبكم سيادتها الرشعية عليها، وبأنه منللخ

، ال يتجزأ من العالم اإلساليم اابلدييه أن مسألة شبه اجلزيرة العربية قضية حساسة باعتبارها جزء
 (220).(نطقةوأن هذه املنطقة وحاكمها بال استثناء متفقون ىلع حق اخللفاء العثمانيني حبكم هذه امل

م قدم بعض آل خليفة املنفيني عن ابلحرين عريضة للخليفة العثماين يؤكدون الوالء 0191ويف سنة 
ت صادرت ممتلاكتهم، ونفأنها هل، ويطابلونه برد حقوقهم اليت انتهكتها السلطات الربيطانية، حيث 

 (222).إىل اهلنداهلل  حاكم ابلحرين السابق حممد بن خليفة، وحاكم ادلمام حممد بن عبد

الرمحن بن فيصل بن تريك، اذلي اكن قد  م أفرج وايل بغداد عن عبد0191سنة  ويف شهر أغسطس
م، كضمان حلسن سري أخيه سعود يف الرياض، وبعد خروجه اتصل 0192احتجز يف بغداد منذ سنة 

 ، وقد قامحساء من العجمان واملرة اليت اكنت ىلع االستعداد للثورة ىلع ابن عريعرألبقبائل ا
القبائل باهلجوم ىلع اهلفوف، فأصدر الوايل يف بغداد رديف باشا أمره إىل نارص تلك عبدالرمحن ومعه 

السعدون مترصف لواء ابلرصة وشيخ املنتفق باختاذ اإلجراء الالزم للقضاء ىلع اتلمرد، فقام بإعداد 
ا اكن هدفه أن يتم تعيينه وايل اذلي-الرمحن  جيش كبري، وحترك من ميناء ابلرصة لإلحساء، وفر عبد

وتوجه إىل الرياض بعد أن ختلت عنه القبائل، وعني نارص السعدون  -حساء بدال من ابن عريعرألىلع ا
  (223).حساءألابنه ىلع ا
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م، بإاعدة رص  بناء اإلدارة العثمانية يف املنطقة، واعد إىل 0191وقد قام الشيخ نارص السعدون اعم 
حساء، وأصبح أول حاكم هلذه الوالية ألابلرصة اليت ضمت إيلها ا ابلرصة، وتكونت والية

حساء، مرورا بالكويت، وأصبحت املنطقة تابعة تبعية اكملة ألاملستحدثة، اليت تمتد من ابلرصة إىل ا
 (221).لدلولة العثمانية

وانئه، موقد أكدت ادلولة العثمانية سيادتها ىلع املنطقة، وىلع حقها يف استخدام اخلليج العريب و
 ع بريطانيا احليلولة دون ذلك.يلبسط سيطرتها ىلع داخل اجلزيرة العربية، دون أن تستط

وقد خشيت بريطانيا أن تكون هناك أيضا خطة للهجوم بعد ذلك ىلع ابلحرين، فحذر السفري 
ة دسطنبول من خطورة اإلقدام ىلع ذلك، مؤكدا يف الوقت ذاته أنه ليس لربيطانيا سياإالربيطاين يف 

م، خاصة أن 0120ىلع ابلحرين، إال أنها مصممة ىلع محايتها بموجب املعاهدة اليت بني الطرفني سنة 
 (221).ابلحرين يفصلها عن اجلزيرة العربية ابلحر اذلي حترص بريطانيا ىلع تأمني مصاحلها فيه

حت يد، وسملقد جنحت ادلولة العثمانية يف إحاكم سيطرتها ىلع اجلزيرة العربية ومحايتها من جد
بالسيطرة ىلع الرياض، وضبط األوضاع فيها، بعد  حائللرجلها القوي يف شمال جند ابن رشيد أمري 

رصاع آل سعود فيما بينهم، وتم حتقيق ذلك، وبذلك فشلت بريطانيا يف اخرتاق جند بدعمها لسعود 
د مدحت يل بغدابن فيصل عن طريق مسقط وابلحرين يلحتل الرياض، وأحبطت ادلولة العثمانية ووا

باشا هذه املؤامرة، غري أن بريطانيا ستعيد الكرة مرة أخرى بعد ثالثني سنة، ليس عن طريق مسقط 
 وابلحرين، بل عن طريق الكويت ابلوابة الرئيسية نلجد!

 م0011حساء سنة ألاالحتالل الربيطاين اثلاين للرياض والسيطرة ىلع جند وا: 

األوسط ايلوم، والعالم العريب ىلع وجه اخلصوص، يه من األلف إىل يمكن القول بأن خريطة الرشق 
صليبية، لم يكن لشعوب املنطقة كبري أثر يف رسمها ىلع هذا انلحو،  استعمارية ايلاء خريطة غربية

لقد ) :من الكيانات املصطنعة فرومكني عن هذه الفرتة اليت تم فيها خلق هذا املسخديفيد وكما يقول 
عت فيه بدلان الرشق األوسط وحدوده يف أوربا، فالعراق واألردن، هما اخرتااعن اكن عرصا اصطن
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بريطانيان، واخلطوط رسمت ىلع خارطة بيضاء من قبل سياسيني بريطانيني بعد احلرب العاملية 
 والعراق، من قبل موظف مدين بريطاين والكويت األوىل، بينما أنشئت حدود اململكة العربية السعودية

م، ورسمت فرنسا احلدود بني املسلمني واملسيحيني يف سوريا وبلنان، وقد اعتقدت دول 0022اعم 
أوربا آنذاك أن باستطاعتها تغيري آسيا اإلسالمية يف صميم أساسيات وجودها السيايس، فاستحدثت 
 نظام دول مصطنعة يف الرشق األوسط، مما جعل منه منطقة بلدلان لم تصبح أمما حىت يومنا هذا، لقد
اقرت  الروس الشيوعية بدل ادلين كأساس للحياة السياسية يف الرشق األوسط، وفعل مثلهم 

م اكن 0022الربيطانيون فاقرتحوا القومية أو الوالء لألرس احلاكمة عوضا عن ادلين، ويبدو أن اعم 
 (222).(نقطة الالعودة من حيث وضع خمتلف العشائر يف الرشق األوسط ىلع طرقها املؤدية للتصادم

وهذا أدق حتليل وأصحه عن جذور األزمة اليت تعاين منها املنطقة منذ سقوط اخلالفة العثمانية إىل 
ايلوم، ويه أنها لم تصبح أمة بعد، ولم تقم فيها دولة تعرب عن هويتها القومية أو احلضارية أو ادلينية، 

 وهلذا تم استحداث الوالء لألرس املتحالفة مع االستعمار!

 (:)جزيرة العرب املؤرخ السيايس الفرنيس جان جاك برييب يف كتابهوكما يقول 
العثمانية  مرباطوريةإلشسبب اخلالفات القبلية والعائلية والطائفية اليت استرشت من جراء ضعف ا)

واحنالهلا وجدت اجلزيرة العربية يف القرن العرشين نفسها مقسمة إىل عدة كيانات سياسية متنافرة 
احلقائق االقتصادية اذلي ال يقاوم الاكمن يف اكتشاف ابلرتول شجع الزنعة  ومنطق، ومتنافسة

 .(229)(االستقاليلة االنفصايلة كما تشهد بذلك الكويت

جان  كما يقول-هل ايلد الطوىل  تاملنطقة لكها حتت انلفوذ الربيطاين املبارش اذلي اكن صارتوقد 
اكنت ختضع للحماية الربيطانية بموجب يف تقسيمها وحتديد حدودها فيما بينها حيث  -برييب

ختوهلا اإلرشاف اتلام ىلع سياستها وعالقاتها اخلارجية واالمتيازات ابلرتويلة وهذا الوضع معاهدات )
 ،م0029املمتاز لربيطانيا اكن ابن سعود قد اعرتف به رسميا يف املادة السادسة من معاهدة جدة سنة 

م بريطاين يف مسقط أحد األسباب اليت أتاحت للحكومة ومن وجهة تارخيية اكنت إقامة أول مقي
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الربيطانية أن تستأثر بانلفوذ يف هذه املنطقة احلساسة من العالم هذه السيطرة الربيطانية املطلقة ىلع 
 .(221)(اخلليج العريب اليت مىض عليها ما يقارب القرن

اية عريب، وتوقيعها ملعاهدات احلملقد اكنت بريطانيا ومنذ دخوهلا للمنطقة، وسيطرتها ىلع اخلليج ال
حساء ألمع مشيخات املوانئ الساحلية، ويه تتطلع إىل قلب اجلزيرة العربية، وختطط للسيطرة ىلع ا

وجند من خالل الوصول إىل الرياض، وقد أدركت ادلولة العثمانية خطورة الوضع، وجنحت يف قطع 
 م!0011أنها فشلت يف املرة اثلانية سنة  م، إال0191الطريق ىلع بريطانيا يف املرة األوىل سنة 

قد عملت بريطانيا ىلع تهيئة الوضع دلخول املنطقة، واحتالهلا عسكريا ششك مبارش، واكنت تلجأ ل
يف ابلداية إىل دعوى حفظ األمن واالستقرار يف املناطق اليت تريد أن تدخلها، ثم ال تلبث أن حتتلها 

 من اإلمرباطورية ااكنت من وجهة رسمية ال تزال جزء مرص اليتمع ) ابعد ذلك، كما هو شأنه
العثمانية، حىت احتلتها بريطانيا، معلنة أن هدفها هو إاعدة انلظام ثم تغادر ابلدل، ولكن بريطانيا 

 .(220)(بقيت فيه بدال من أن تغادره

تبون ويكاكن سيا  اإلجنلزي يكرثون الرتدد ىلع جند ) :وايل بغداد العثماين وكما قال مدحت باشا
 وترك بالدهم ىلع، ومن عوائد اإلجنلزي اتلقرب من أمراء العرب واستماتلهم، عنها املقاالت الطويلة

 ،وابتالع ابلالد بعد تدريب أهلها ىلع اخلضوع للعلم اإلجنلزيي، حاهلا ومحايتهم باسم اإلنسانية
نلحو يف بالد مسقط واملالك وعمان وخمادعة األهايل تارة باملال وطورا باهلدايا، جرى اإلجنلزي ىلع هذا ا

واكن مشايخ تلك القبائل ، وحرضموت وابلحرين ووضعوا لك هذه ابلالد حتت محايتهم بهذه الطريقة
 .(291)(ولكن القول الفصل يف األمور اهلامة فيها لإلجنلزي، يديرون بالدهم كما شاءوا وشاءت أهواؤهم

 :العربية، يف مدة ربع قرن، وذلك من خالل ما ييل وقد جنحت بريطانيا يف حتقيق مرشوعها يف اجلزيرة

                                                           

 .232 برييب جاك جلان العرب جزيرة (213)
 

 .32والدة الرشق األوسط  (213)

إىل ايلوم غري  اأكرث من مائة سنة ما زال قائموما ذكره مدحت باشا قبل  .240مذكرات وايل بغداد مدحت باشا  (220)
 أنه جاء بعد اإلجنلزي إخوانهم األمريكان!



041 
 

يمكن من خالهلا انطالق احلملة  ( ساحلية تقع حتت احلماية الربيطانية،دويالت)إقامة  :أوال
تطمح إيله عقودا طويلة، إذ لم يكن هلا أي وجود  بريطانيا ، وهو ما ظلتحنو ادلاخل العسكرية بريا

ء عدن ىلع مساحة سبعني ميال مربعا، وملا اكن الوضع ىلع عسكري يف اجلزيرة العربية سوى مينا
انلحو املذكور آنفا من عدم وجود دولة أو شبه دولة يمكن االتفاق معها ششك رسيم، بدأت يف 

مية، رس غري العمل ىلع خلق وإجياد كيانات مصطنعة مع القبائل الساحلية، ووقعت معها اتفاقيات
رلني بتلضمن من خالهلا حقوقها بعد احتالهلا للمنطقة وتقاسمها، كما طرحته بريطانيا يف مؤتمر 

 م.0191سنة 

يف إنشاء دول كبرية وصغرية يف العالم العريب  -كما يقول د. حسن اإلبراهيم-لقد جنحت بريطانيا 
اسم اإلمرباطورية العثمانية، وتق بصورة اصطناعية، يف نهاية احلرب العاملية األوىل، كنتيجة تلفكك

العالم العريب من قبل ادلول الغربية، وقد جنحت القوى الغربية االستعمارية يف تشجيع الفرقة 
العربية، وتشجيع املصالح املحلية جلميع الفئات، فقاعدة )فرق تسد( واحدة من أهم خصائص 

وحدة واحدة، وأمة واحدة، وإىل أن تفككت  احلكم الربيطاين يف العالم العريب، لقد اكن العالم العريب
ادلولة العثمانية، يف بداية القرن العرشين، اكن يشار إىل العالم العريب كك ىلع أنه اإلقليم العريب يف 

 (290).ادلولة العثمانية

إن ما نريده ليس شبه اجلزيرة العربية موحدة، بل لقد اكنت خطة حكومة اهلند الربيطانية تؤكد )
سمة ضعيفة، ممزقة إىل إمارات صغرية خاضعة إىل أقىص ما يمكن لسيطرتنا، واعجزة عن نريدها مق

 .(292)(القيام بعمل منسق ضدنا

وقد أدرك املسئولون الربيطانيون يف مرص اهلاجس اذلي تعيشه حكومة اهلند الربيطانية اليت ترشف  
لربيطانية اإن اهلند ) ال فيها:ىلع شئون جزيرة العرب الرشقية، فكتب الكيتون رسالة إىل وينغنيت ق

                                                           

 .21-25الكويت لإلبراهيم  (221)

 .112والدة الرشق األوسط  (222)
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مسكونة بهاجس اخلوف من دولة عربية موحدة، وهذه ادلولة لن تظهر إىل الوجود ما لم تبلغ احلماقة 
 .(293)(بنا حد خلقها

ادلويالت العشائرية، تمنعها من اتلجارة بالسال  )الكيانات( توقيع اتفاقيات مع تلك  ثانيا:
واسترياده، ملحارصة اخلليج واجلزيرة العربية حصارا عسكريا، وملنع شعوبها من احلصول ىلع األسلحة 
اليت قد يقاومونها بها، وقد اكنت هلا جتاربها املريرة مع القبائل املسلحة، وكذا للحيلولة دون وصول 

وأفغانستان، اليت اكنت تشهد اضطرابات ضد  -درة اتلاج الربيطاين-د السال  للمسلمني يف اهلن
م 0111-0190االحتالل الربيطاين، فقد اكتشفت حكومة اهلند الربيطانية أثناء احلرب األفغانية سنة 

أن كميات كبرية من األسلحة تأيت إىل موانئ اخلليج العريب، حيث يتم تصديرها بعد ذلك برا إىل داخل 
غانستان، فأصدرت أوامرها بلوميب بمراقبة حظر تصدير األسلحة بكميات كبرية ملوانئ إيران وأف

م حيرم 0110اخلليج العريب، وقد جنحت بريطانيا بعد الضغط ىلع شاه إيران يف استصدار أمر سنة 
دخول السال  إىل إيران، إال بأمر وإذن خاص من حكومة الشاه، وحبق احلكومة يف مصادرة أي سال ، 

م حيظر فيه استرياد أو 0100جنحت بريطانيا يف جعل سلطان مسقط يصدر أمرا يف مارس سنة  كما
تصدير األسلحة من ميناء جوادر اتلابع هل ىلع الرب الفاريس، وبهذا أحكمت قبضتها ىلع املنطقة 

 (291).املمتدة من سواحل اخلليج إىل اهلند

لية، ووجدت بريطانيا أن أكرث األسلحة ائم شهدت مناطق شمال غريب اهلند ثورات قب0109ويف سنة 
تأيت من موانئ اخلليج العريب، كما أن كرثة األسلحة يف يد القبائل يف اخلليج العريب يشك خطرا ىلع 

م بمنع 0101الوجود الربيطاين، فطلبت بريطانيا من سلطان مسقط إصدار إعالن يف يناير سنة 
ئ عمان، إىل اهلند وإيران، وحبق السفن الربيطانية يف اتلجارة يف األسلحة وتوريدها من مسقط وموان

 ش السفن العمانية للتأكد من العمل باإلعالن، وحقها يف مصادرة األسلحة.يتفت

م شيخ ابلحرين باإلعالن عن منع توريد وتصدير األسلحة 0101بريل سنة أكما أمرت بريطانيا يف 
 يف تفتيش السفن ومصادرة األسلحة.واذلخرية واالجتار فيها منعا باتا، وحق بريطانيا 

                                                           

 .112والدة الرشق األوسط  (223)

 . 34-33سياسة األمن  (224)
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م أمرت بريطانيا مبارك الصبا  بإصدار إعالن مماثل فاستجاب هلا، غري أنه لم يتم 0011ويف مايو سنة  
 نرشه لكون الكويت لم تزل حتت السيادة العثمانية ششك رسيم.

مون اتفاقيات يلزتم طلبت بريطانيا من شيوخ قبائل ساحل عمان املهادن توقيع 0012ويف نوفمرب سنة 
 بموجبها باملنع من ذلك. 

ولم يبق من مناطق وموانئ اخلليج سوى قطر، حيث ما زالت حتت السيادة العثمانية مما حدا بريطانيا 
إىل اتلفاهم مع ادلولة العثمانية للسما  للسفن الربيطانية بتفتيش السفن القطرية اليت ترفع العلم 

ثم  ن الربيطانية، ومنفأن يكون هلا حق مماثل بتفتيش الس سطنبول اشرتطتإالعثماين، غري إن 
 رصفت بريطانيا انلظر عن موضوع قطر.

م درست بريطانيا إماكنية منع مسقط من تصدير األسلحة واذلخرية أو االجتار 0011ويف مارس سنة 
حتت بها مع موانئ ابلحرين، والكويت، وساحل عمان املهادن، ولم ينفذ االقرتا  لكون الكويت 

يه املصدر الرئييس للسال  اذلي يصل لعبد العزيز بن سعود من جهة أيضا السيادة العثمانية، وألنها 
م أن ال حيظر السال  عن ابن سعود املناوئ 0011يونيو سنة 21بريطانيا، واكنت نلدن قد طلبت بتاريخ 

 (291).كما جاء يف الوثائق الربيطانية البن رشيد املساند لدلولة العثمانية

م بدأت حكومة اهلند الربيطانية تزيد من تشديدها يف فرض احلصار ىلع املنطقة 0010ويف سبتمرب سنة 
 وثائقها:حيث جاء يف 

إن هذه األسلحة تزيد من مصاعبنا لو اقتضت الظروف أن نتدخل يف أفغانستان لرضب أي ثورة بها )
 ...األسلحة إىل أيدي اثلوار باهلندإلساكت حاكمها إذا جاهرنا العداء، وأشد ما خنىش أن تصل هذه 

 .(292)(ونرى أن احلصار انلاجح سيوقف هذه اتلجارة عند مسقط

                                                           

وهذا يؤكد صحة ما ذكره ابن . 3221- 3220/  1، وديلل لوريمر اتلارييخ 32-33سياسة األمن حلكومة اهلند  (225)
 م.0000شسام يف تارخيه خبصوص االتفاق بني ابن سعود وبريطانيا الحتالل األحساء سنة 

 .34سياسة األمن  (221)
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طلبت حكومة اهلند الربيطانية  -أي قبل احلرب العاملية األوىل بأربع سنوات-م 0001ويف فرباير سنة 
من مبارك الصبا  اإلعالن عن اتفاقية منع جتارة األسلحة، بعد أن نشطت هذه اتلجارة يف ميناء 

 (299).الكويت، وقد تعهد هلا بااللزتام بما يف املعاهدة

ة، لم ، وأخاله من القوات العثمانيم0003سنة  حساء واملوانئ اليت فيهألوبعد أن سيطر ابن سعود ىلع ا 
تعد بريطانيا يف حاجة إىل ميناء الكويت دلعم ابن سعود، إذ أصبح ادلعم الربيطاين هل يأيت مبارشة إىل 

 .وبدأت تشدد احلصار ىلع ميناء الكويت حساءألموانئ ا

م أكملت بريطانيا سيطرتها ىلع اخلليج العريب وحمارصتها هل وذلك باتفاقها مع 0002ويف نوفمرب سنة 
  (291).منع دخول السال  منها وإيلهاقطر ىلع 

 تفتيش ابلحرية الربيطانية للمراكب الرشاعية يف مياه اخلليج العريب ومصادرة األسلحة                     

م اذلي قررت فيه أوربا 0191سنة  برلنيولك هذا احلظر دلخول األسلحة للمنطقة تم بعد مؤتمر 
وتقاسم أقايلم اخلالفة العثمانية، وهو األسلوب اذلي ما تزال تمارسه الصليبية احتالل العالم اإلساليم 

ادلول الغربية مع العالم اإلساليم حيث يتم فرض احلصار ىلع أي بدل خيىش منه أن يشك قوة 
 عسكرية يف املنطقة ليسهل بعد ذلك احتالهل!

لسيطرة عليها حلما يراود اذلي ظل اخرتاقها وا ،االنطالق يف اخرتاق وسط اجلزيرة العربية ثاثلا:
اليت عجزت عن حتقيق هذا احللم قرونا طويلة حيث تتحطم  واهلونلدية الربتغايلة احلمالت الصليبية

                                                           

 .35سياسة األمن  (222)

 .103سياسة األمن  (223)



044 
 

 رةليت حتول دون وصوهلم إىل اجلزيمحالتهم ىلع أطرافها، وىلع أطراف أقايلم ادلولة اإلسالمية األخرى، ا
 !واحلرمني الرشيفنيالعربية 

بعد ذلك يف اختاذ الكويت نقطة انطالق حلملتها العسكرية ىلع العراق شماال، لقد جنحت بريطانيا 
وىلع جند غربا، واعتمدت ىلع دعم ابن سعود يف رشق اجلزيرة، وىلع دعم الرشيف حسني يف غربها، 

 اآليت:وتم هلا ذلك وفق املخطط 

 توقيع معاهدة احلماية الرسية مع الكويت: -0

م، واليت اكنت 0100مبارك وحكومة اهلند الربيطانية يف يناير سنة حيث تم توقيع معاهدة رسية بني 
أول اتفاقية بني الكويت وبدل آخر، واليت أصبحت الكويت بموجبها حتت احلماية الربيطانية، تلك 
احلماية اليت اكنت تقوم ىلع أساس حكم ابلدل من خالل املستشارين الربيطانيني، اذلين اكنوا يوجهون 

اليت حتت سلطتهم بكل براعة وذاكء، باستخدام صيغة الرجاء واإلشارة بدل صيغة سياسة ابلدلان 
األمر املبارش، تلصدر القرارات بعد ذلك باسم املسئولني يف تلك ابلدل، ال باسم احلكومة 

 (290).الربيطانية

وبعد أن الزتم مبارك باتلبعية الاكملة للسياسة اليت تشري بها عليه بريطانيا خاصة يف شئونه  
ة مكنت هذه االتفاقياخلارجية، بدأت بريطانيا فورا بانلظر إىل جند قلب اجلزيرة العربية، ولقد )

 .(211)(بريطانيا ليس من اتلدخل يف شئون الكويت فحسب، بل ويف شئون جند والعراق أيضا

ووجدت بريطانيا الفرصة مناسبة من خالل عبد الرمحن بن فيصل، اذلي سبق لربيطانيا أن دعمت 
يلحتل الرياض، وقد اكن عبد الرمحن قد جلأ إىل الكويت، بعد سيطرة ابن رشيد ىلع  اأخاه سعود

 الرياض.

                                                           

 .34األوسط والدة الرشق ( 223)

 .34العالقات بني الكويت وجند للسعدون ( 230)
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ن سعود، لرمحن بوقد اكنت ادلولة العثمانية جتري خمصصاتها املايلة ىلع ابن سعود، وىلع وادله عبد ا
 (210).وأرسته اليت اكنت الجئة قبل ذلك يف الكويت

لقد اكن وجود عبد الرمحن بن فيصل وأرسته يف الكويت بناء ىلع موافقة من ادلولة العثمانية كواحد 
م توجه إىل األحساء، ثم إىل الكويت حيث رفض 0100من راعياها، فبعد خروجه من الرياض سنة 

كونه قائمقاما عثمانيا، فلجأ إىل قبيلة العجمان وآل مرة، ثم وافقت ادلولة شيخها آنذاك استقباهل ل
لرية  21العثمانية ىلع قدومه إىل الكويت مع أرسته، وتم ختصيص مرتبات مايلة هل وألرسته ويه 

 (212).شهريا، وبلث يف الكويت حنو تسع سنني حىت اعد إىل الرياض

عود شهر بإيران، حيث كتب عبد الرمحن بن سبويطاين يف وقد اكن عبد الرمحن ىلع اتصال باملقيم الرب
إىل املقيم السيايس الربيطاين يف )بوشهر( خيربه فيه خبروجه من الكويت إىل الرياض، ويرجو من 

 (213).بريطانيا أن تضع نظرها عليه، وأن تشمله بعطفها ولطفها

يف ابلرصة رجب انلقيب، عند م، كتابا إىل نقيب األرشاف 0012كما كتب عبد الرمحن بن سعود سنة 
خروجه من الكويت إىل الرياض، يرش  فيه أسباب ما جرى، ويؤكد فيه تبعيته لدلولة العثمانية، 

 وجاء فيه:
وحنن خدام حمسوبون ىلع ادلولة العلية، ولم نلتج إىل أحد إال إىل اهلل تعاىل، ثم إىل ظل عدالة أمري )

ألحوال نؤدي اخلدمات حلرضة أمري املؤمنني، باذلني اجلد املؤمنني، أدام اهلل جمده، وحنن يف لك ا
واالجتهاد فيما حيصل به رضاه، منقادين إىل أوامر ادلولة العلية، فرنجو من مراحم وتفضالت حرضة 

  .(211)( أمري املؤمنني حلول أنظاره علينا، ورفع تعديات ابن رشيد، وإجراء ما تفضل به من املعاش

ويف ظل وجود عبد الرمحن وودله عبد العزيز -الربيطانية مع الكويت  لقد جاءت معاهدة احلماية
تلفتح الطريق أمام بريطانيا للسيطرة ىلع جند، فبعد هذه املعاهدة مبارشة سيخرج من الكويت  -فيها

                                                           
 .123/  2تاريخ الكويت خلزعل  (231)

 .23عبد العزيز وبريطانيا ص  (232)

 املصدرين السابقني. (233)

 .123، وتاريخ الكويت للرشيد ص 123/  2تاريخ الكويت خلزعل ( 234)
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شاب ىلع رأس قوة كبرية يلحتل الرياض، ويسانده جيش جرار يبلغ عرشة آالف مقاتل من لك القبائل 
ليشغلها عن الرياض، وذلك بتوجيه وختطيط وتمويل مادي  حائلت وسيتوجه إىل سيخرج من الكوي

 وعسكري بريطاين وجنود عرب تلنفيذ املرشوع اذلي طاملا طمحت إيله بريطانيا! 

لقد ظل اهتمام بريطانيا يف وسط اجلزيرة ضعيفا شسبب صعوبة الوصول إيله، ولكن بعد عودة ابن 
املوقف الربيطاين، وتزايد اهتمامها باملنطقة نظرا إىل حتالف مبارك مع م، تغري 0011سعود إىل جند سنة 

 (211).ابن سعود

م اإلعداد تلنفيذ املرشوع الربيطاين عن طريق مبارك الصبا ، اذلي زاره املقيم 0011لقد تم سنة  
الشيخ  إن) :الربيطاين يف اخلليج العريب واجتمع به، وأرسل إىل حكومة اهلند الربيطانية رسالة فيها

مبارك يعرف جيدا ما هو فاعل، فال حيتمل أن يتخذ يف عملياته احلايلة أية خطورة قد تؤدي به إىل 
 .(212)(نزاع مع سلطات ابلرصة

                              

 مسار جييش مبارك الصبا  وعبد العزيز بن سعود الذلين انطلقا من الكويت الحتالل الرياض 
 حبائل عن الرياض رشيدوإلشغال ابن 

 

                                                           

 .1212/  3لوريمر ديلل اخلليج القسم اتلارييخ  (235)

 .51ات بني الكويت وجند للسعدون العالق (231)
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فقد اكنت بريطانيا تسري حبذر يف طريقها تلنفيذ خمططها، فيف الوقت اذلي اكنت تهدف إىل السيطرة  
ىلع اخلليج واجلزيرة العربية، اكنت حتاذر من اكتشاف ادلولة العثمانية خلطتها، فتبادر للتخلص من 

 ا يف املنطقة، وتفشل خطتها كما فشلتمبارك، أو اهلجوم ىلع الكويت قبل أن تثبت بريطانيا أقدامه
أول مرة، وقد اطمأنت بريطانيا إىل قدرة مبارك ىلع تنفيذ خطتها دون أن يثري اخلالفة العثمانية، اليت 
اكن يظهر هلا مبارك يف الوقت نفسه اخلضوع واتلبعية، وقد بدأت بريطانيا أول خطواتها بعد توقيع 

ويه أول مرة يف تاريخ -م، من القبائل احلليفة ملبارك 0011م، بتجهزي جيش سنة 0100املعاهدة سنة 
وقد تشك هذا اجليش اذلي بلغ تعداده  -مدينة الكويت يكون هلا تطلع يتجاوز حدود أسوارها
نمائة باإلضافة إىل ثما -وغريهم من القبائل-عرشة آالف مقاتل من قبيلة مطري، والعجمان، واملنتفق  

 (219).الصبا ، وبضع مئات من أهل جند مع ابن سعودمن مدينة الكويت مع مبارك 

-لقد اكن اهلدف من إعداد هذا اجليش هو إشغال ابن رشيد يف حائل عن الرياض، يلقوم ابن سعود 
 باتلوجه إىل -اذلي تم تزويده من بريطانيا بكل ما حيتاجه من مال وعتاد وقوات عن طريق مبارك

الرياض اليت اكنت حتت حكم ابن رشيد اتلابع لدلولة العثمانية، وقد جنح ابن رشيد يف هزيمة هذا 
م، وبعد هزيمة مبارك ومن معه، ترك أرض 0010اجليش يف معركة الرصيف الشهرية يف مارس سنة 

 حلق بهم السعدوناملعركة ومعه سلطان ادلويش، واكن سلطان يف خيمة مبارك حني وقعت اهلزيمة، و
وتوجهوا إىل الزليف ورفض أهلها دخوهلم خوفا من ابن رشيد، فتوجهوا إىل الصمان حيث قبيلة مطري، 

 (211).ومن هناك توجه مبارك إىل الكويت

 احتالل الرياض:  -2

ومع أن مبارك الصبا  وعبد الرمحن بن سعود قد هزما يف معركة الرصيف، غري أن عبد العزيز بن 
ن سعود جنح مع قواته بعد ذلك يف احتالل الرياض، وقد أدرك ابلاب العايل أبعاد املخطط عبد الرمحن اب

الربيطاين، وأن حرب الرصيف واحتالل الرياض هو تنفيذ ملرشوع بريطانيا اذلي تم مناقشته يف مؤتمر 
ية، رم، واذلي يقيض برضورة تقسيم ادلولة العثمانية بني ادلول الغربية االستعما0191سنة  برلني

فبادرت اخلالفة العثمانية بدعم ابن رشيد اذلي تقدم رجيوشه حنو الكويت، غري أن بريطانيا تدخلت 
                                                           

 .53العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (232)

 .43/  2تاريخ الكويت السيايس  (233)
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للحيلولة دون احتالل ابن رشيد للكويت، كما أعدت سفينة نلقل مبارك الصبا  ىلع متنها إذا 
اجع عن سقطت املدينة، وقد خففت ادلولة العثمانية من حدة اتلوتر، وضغطت ىلع ابن رشيد يلرت

هجومه ىلع الكويت، وقد تراجع غري أنه حارصها حصارا بريا، وشسط نفوذه ىلع صحراء الكويت، 
وقطع الطرق اتلجارية بينها وبني جند، مما أثر ىلع وضعها االقتصادي تأثريا كبريا، حيث أصبحت 

ىلع  رشيد الطرق اليت تربطها بنجد والعراق حتت رمحة ابن رشيد وسيطرته، وقد أبارت قوات ابن
القبائل املوايلة ملبارك، واكنت ىلع آبار الصبيحية، ونشب بينها وبني قوات ابن رشيد قتال شديد، كما 

 (210).جاء يف رسالة مبارك إىل املقيم السيايس الربيطاين

وقد تعهدت بريطانيا ملبارك إذا ظل داخل مدينة الكويت وخليجها حبمايته من أي اعتداء يشنه ابن 
 (201).تقيض بذلك معاهدة احلماية اليت تقرص محايتها ىلع املدينة دون ما وراءهارشيد، كما 

وقد دفع تهديد ابن رشيد وحصاره املتواصل مبارك وابن سعود للتوسل للباب العايل، واتلأكيد ىلع 
بن سعود ا تبعيتهما للخالفة العثمانية، واخلضوع لسيادتها، وقد وافقت ادلولة العثمانية ىلع تعيني

 م.0011مقام نلجد، وصدر بذلك فرمان من ابلاب العايل سنة كقائ

 اذلي اكنت لك-وبعد دخول ابن سعود الرياض، تتابع هل املدد املايل والعسكري من مبارك الصبا  
 وقد اكن جنا  ابن سعود يف احتالل -ونه اخلارجية حتت إرشاف بريطانيا كما تنص عليه املعاهدةئش

يال دون ضمان بريطانيا للوضع يف الكويت، ودون ادلعم املطلق منها هل، وقد تتابعت الرياض مستح
قوافل اإلمدادات اتلموينية والعسكرية من الكويت إىل الرياض، دلعم صمود ابن سعود يف الرياض، 

 (200).فرضه عليها ابن رشيد أمام احلصار اذلي حاول

                                                           

 .31و12و55العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (233)

 .32العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (230)

 .30و 22العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (231)
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ركن ابن سعود األعظم، اذلي عليه يعتمد، يبعث فقد اكن مبارك الصبا  كما يقول مؤرخ الكويت )
إيله اإلمدادات شسخاء، وخيرج إيله احلمالت الواحدة تلو األخرى، ويرسم هل اخلطط احلربية، وهو يف 

 (202).(مدينته

 وهو ما ال يمكن أن يقوم به مبارك حتت احلماية الربيطانية إال برتتيب بريطاين!

بأن هناك خطة بريطانية كويتية سعودية مشرتكة يف لك ما يدور وقد بات ابن رشيد ىلع قناعة تامة 
من أحداث، وال قبل هل وحده يف مواجهتها، وقد طلب دعما من ادلولة العثمانية، كما أكد هلا بأن 
بريطانيا تدعم ابن سعود باألسلحة، غري أن ابن سعود بادر فأرسل إىل وايل ابلرصة يقر هل باتلبعية 

 (203).مما جعل ابلاب العايل يتحفظ ىلع طلب ابن رشيد ويدعوه للهدوءللخليفة العثماين، 

 حتطيم قوة حائل تمهيدا الحتالهلا: -3

م وبعد اجتماع بني املبعوث الربيطاين الاكبنت هاملتون ومبارك دار احلديث فيه 0013ويف مارس سنة 
يت، ياض إىل الكوعن ابن رشيد وخطره، ورضورة مواجهته بعد ضعفه، فتوجه ابن سعود رجيش من الر

ثم خرجت قوات مشرتكة من الكويت بقيادة جابر بن مبارك وابن سعود تقدر بعرشة آالف مقاتل، 
لشن هجوم ىلع عماش ادلويش اذلي اكن حليفا حلائل وابن رشيد، فوقعت معركة جو لنب يف الصمان 

من جهة، وعماش ىلع مسرية يومني من الكويت، بني ابن صبا  وابن سعود ومن معهم من القبائل 
ادلويش ومن معه من قبيلة مطري من جهة أخرى، وقد باغتت القوات املشرتكة ادلويش اذلي قتل يف 
تلك املعركة، وغنمت مخسة آالف من اإلبل، وقد كتب مبارك بتفاصيل احلادثة إىل املقيم الربيطاين 

ش، وغنيمة مواشيهم، كما م، وخيربه فيها بهزيمة قبيلة مطري، وقتل عماش ادلوي01/1/0013بتاريخ 
 (201).سطنبول خيربه باحلادثةإكتب القنصل الربيطاين يف ابلرصة إىل السفري الربيطاين يف 

فقد   -اليت بلغت عرشة آالف مقاتل- ضحا من هذه احلملة العسكرية الكربىلقد اكن اهلدف وا
اكن عماش ادلويش ومن معه من مطري حلفاء حلائل وابن رشيد، يف الوقت اذلي اكن ابن عمه سلطان 

                                                           

 ولك ذلك اكن بتمويل ودعم مايل وعسكري بريطاين.. 125تاريخ الكويت للرشيد  (232)

 .1203/  3، وديلل اخلليج للوريمر القسم اتلارييخ 23-23العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (233)

 .123/  2، وخزعل 131، وتاريخ الكويت للرشيد 33-31العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (234)
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ا شيخ القبيلة األكرب حايل) :ادلويش ومن معه من مطري مع مبارك يف حرب الرصيف، وقد قال لوريمر
يبلغ الستني من العمر، وقد رفض بنو عبد هو الشيخ سلطان بن احلميدي ادلويش، و -0011سنة -

اهلل اخلضوع لسلطانه لفرتة طويلة، وخاصمه الصهبة ملدة مخسة عرش اعما، وذللك فسلطته غري 
مطلقة، ويبدو أنه ليس الشيخ الرئييس لقبيلة مطري، بل هو شيخ علوه، ويرتأس بريه نايف بن هذال 

م اكنت عالقة قبيلة 0191ويف اعم  ...ني سنةوأربع ابن بصيص من الصعران، ويبلغ من العمر مخس
الوهابيني، بني حائل و مطري مع ابن رشيد ودية، ولم يكونوا تابعني البن رشيد، ويف الرصاع اذلي نشب

انضم رجال مطري إىل الرياض وشاطروها انلرص انلهايئ، وهناك عالقة مصاهرة بني الكويت وقبيلة 
 .(201)(مطري

سام السيايس داخل قبيلة مطري مما جعلها تنقسم إىل قسمني بني حائل وقال لوريمر أيضا عن االنق
علوى وبريه، وقد أضيف إيلهما قريبا بطن ثالث  :ينتيم للقبيلة بطنان أصيالن فقط هما) والرياض:

رئييس وهو بين عبد اهلل، ومن املحتمل أنه قد تفرع من بريه، وأثناء الرصاع األخري للسيطرة ىلع 
أواسط اجلزيرة العربية، أيد بنو عبد اهلل ابن رشيد، بينما وقفت أغلبية القبيلة مع ابن سعود، وقد 

هزيمة ابن رشيد نهائيا، فعاد بنو عبد اهلل إىل هيك القبيلة استمر اتلباعد بينهما حىت تمت 
 .(202)(العام

فقد اكنت احلملة ىلع عماش ادلويش تمهيدا لكرس شوكة ابن رشيد، حيث يمثل وجود حلفاء هل يف 
الصمان مصدر خطر ىلع الكويت والرياض معا، كما اكن عماش أغىن شيوخ ابلادية يف عرصه لكرثة 

، ويف أخذها مصدر تمويل مهم ملا حيتاجه مبارك وابن سعود يف محالتهما العسكرية ما يملكه من اإلبل
 تلنفيذ املرشوع الربيطاين يف الصحراء!

سرتاتييج كحاجز بني الكويت وحائل والرياض سببا رئيسا يف اللقد اكن موقع أرايض قبيلة مطري ا
 ضد ابن رشيد يف انلهاية عنرص حرص لك طرف ىلع كسبها لصفه يف معركته مع خصومه، واكن وقوفها

                                                           

 .1132/  4ديلل اخلليج العريب القسم اجلغرايف  (235)

 .1122/  4ديلل اخلليج العريب القسم اجلغرايف  (231)
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حسم للرصاع اذلي دام حنو ربع قرن بني ادلولة العثمانية وبريطانيا من خالل رصاع حائل والرياض 
 والكويت.  

م قام مبارك بدعم ابن سعود بقوات وأسلحة وذخرية، يلحتل القصيم اليت اكنت تتبع 0013/ 9ويف شهر 
عسكري الربيطاين اذلي اكن يصل ابن سعود يف الفرتة ما بني ابن رشيد، وقد اكن لك ادلعم املادي وال

 (209).م، إنما اكن يصل عن طريق الكويت0011م إىل 0011

ولكما حترك ابن رشيد باجتاه الكويت بادرت بريطانيا بالضغط ىلع ادلولة العثمانية، لوقف تقدمه 
 بات يف املنطقة، بينما البدعوى رضورة املحافظة ىلع الوضع القائم، واحليلولة دون حدوث اضطرا

و للهجوم ىلع ابن رشيد، أ -بإيعاز منها-تتخذ بريطانيا أي إجراء ضد مبارك الصبا  حينما يتحرك 
 (201).حني يدعم ابن سعود بالقوات والعتاد

وهو ما يؤكد أن بريطانيا مع تظاهرها باحلرص ىلع عدم حدوث أي اضطرابات يف اجلزيرة العربية، 
ه تعمل ىلع تعزيز وضعها بدعم حلفائها مبارك الصبا  وابن سعود، واكنت حكومة اكنت يف الوقت نفس

اهلند الربيطانية تدعمهما ششك مطلق، يف الوقت اذلي اكنت حكومة نلدن ختىش استثارة ادلولة 
العثمانية قبل تغلغلها يف املنطقة ششك يسمح هلا باحلركة يف الوقت املناسب حني تبدأ املواجهة مع 

 ة العثمانية.ادلول

وقد كتبت حكومة اهلند الربيطانية إىل نلدن برقية تتضمن وجهة نظرها برضورة استمرار ادلعم 
 وعدم فرض حصار ىلع توريد األسلحة من -اذلي بات حتت تأثري املقيم الربيطاين-ملبارك الصبا  

 يف هذا ادلعم سيرضاهلند إىل الكويت من أجل تفوق حليفها ابن سعود ىلع ابن رشيد، وأن اإلخالل 
دود مع ددة احلىل هجوم ىلع أرايض الكويت غري حمبماكنة بريطانيا يف املنطقة، وقد يتعرض مبارك إ

ادلاخل، كما أكدت حكومة اهلند أن ادلولة الوهابية اجلديدة دولة إقليمية غري متعصبة، وأن وجودها 
 (200).من عودة انلفوذ العثماين إىل جند اأقل سوء

                                                           

 .3102/  1، ولوريمر اتلارييخ 34العالقات بني الكويت وجند للسعدون ( 232)

 .35و33العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (233)
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كيل السيايس الربيطاين يف الكويت يف رسالة إىل املقيم الربيطاين يف اخلليج بتاريخ كما أكد الو
م بأن االحتمال بعيد جدا يف أن يستطيع ابن سعود تثبيت وضعه دون مساعدة خارجية، مما 3/0/0011

يعين سقوطه يف وقت قصري، ولن جيد إال حليفه مبارك اذلي سيلجأ إيله يف لك مشلكة، حيث يرسل 
 (311).رك دعما أسبوعيا من األسلحة واذلخرية واملؤن إىل الرياضمبا

م ىلع موانئ اخلليج العريب حصارها ومراقبتها ابلحرية، ملنع 0011وعندما شددت بريطانيا يف سنة 
تصدير األسلحة واذلخرية، أو استريادهما، استثنت ميناء الكويت، من أجل وصول األسلحة لعبد 

 حيقق جناحا يف وسط جند.العزيز بن سعود اذلي بدأ 

م بثالثة آالف بندقية، تقدر قيمتها بمائة ومخسني ألف 0012وقد أرسل مبارك إىل ابن سعود يف سنة 
 (310).دوالر

 املرشوع الربيطاين للسيطرة ىلع األحساء: -1

م طلب ابن سعود ششك رسي من املقيم السيايس الربيطاين يف ابلحرين مرارا وبإحلا  0012ويف سنة 
وأنه يود أن يرتبط باحلكومة الربيطانية باتفاقيات كتلك ) توقيع معاهدة محاية مع بريطانياشديد 

مع ضمان  (اليت ارتبط بها شيوخ ساحل عمان املتصاحلة، وأن يقيم يف بالطه مسئوال سياسيا بريطانيا
  (312).حساءنيا محايته حبريا عند احتالهل لألبريطا

ولم تستجب بريطانيا لطلبه حينها، حيث أن الظروف اليت اكنت تمر بها آنذاك لم تكن مناسبة، إذ  
اكنت تدرك خطورة استثارة ادلولة العثمانية يف اإلقدام ىلع مثل هذه اخلطوة، واكتفت بادلعم 

ن سعود بالعسكري واملايل هل عن طريق مبارك الصبا ، اذلي اكن يف هذه الفرتة يرشف ىلع حتراكت ا
 ويوجهها، كما تقتضيه السياسة الربيطانية.
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فيصل ادلويش شيخ قبيلة  :م حاول مبارك الصبا  تشكيل حلف يضم الك من0019ويف يناير سنة 
مطري، ونايف بن هذال شيخ قبيلة عزنة، وحممد أبا اخليل أمري مدينة بريدة، وقد انضم إيلهم سلطان 

ي حاول االتصال بالربيطانيني مرارا بعد أن قطعت عنه ادلولة بن محود الرشيد أمري حائل اجلديد، اذل
  (313).العثمانية املساعدات، ولم تعرتف به خلفا ملتعب الرشيد

وقد اكن هذا اتلحالف اذلي شلكه مبارك بإيعاز بريطاين، بعد أن أصبح ابن رشيد أقرب للربيطانيني 
ن الوصول يف نفوذها إىل وسط جند، وهذا منه للعثمانيني، وبهذا جنحت بريطانيا عن طريق مبارك م

م التصال الكويت بنجد وقربها 0191ما توقع حدوثه قبل ثالثني سنة مدحت باشا وايل بغداد سنة
 (311)منها.

تشكيل حتالف قبيل يضم عرشة آالف مقاتل، ينطلق من الكويت الحتالل  منبريطانيا  تمكنتوكما 
الرياض وجنوب جند، فقد شلكت حتالفا قبائليا يضم عرشة آالف مقاتل، ينطلق من الكويت الحتالل 

م، فقد استكمل املرشوع 0191ابلرصة والعراق شماال، وهو ما تنبأ به مدحت باشا وايل بغداد سنة 
رب العاملية تهيئة املشهد السيايس ىلع األرض، فبعد معاهدات احلماية مع الربيطاين قبيل احل

دخول السال  للمنطقة، وبعد احتالل  ابلحري ملنعمشيخات موانئ اخلليج، وبعد فرض احلصار 
 الرياض، جاءت اخلطوة اتلايلة!

 :حائل - جبهة ابلرصة اخرتاق -1

يف  -بتخطيط وإرشاف ودعم بريطاين-م، جنح مبارك الصبا  0001يف شهري فرباير ومارس سنة ف
ضم حنو عرشة آالف مقاتل من قبائل مطري، والعجمان، والعوازم، وبين آخر تشكيل حتالف قبائيل 

هاجر، واملرة، وبين خادل، وعتيبة، وقحطان، وسبيع، باإلضافة إىل ابن سعود ومعه أربعمائة رجل، 
 ك، متوجها حنو سعدون املنصور شيخ املنتفقوحترك اجليش من اجلهراء شماال، بقيادة جابر بن مبار

، ومعه شيوخ قبيلة الظفري، وقد وقعت املواجهة بني الطرفني، وجنح سعدون يف هزيمة هذا بابلرصة
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اتلحالف القبائيل يف معركة هدية، وقد أرسل سعدون بريق ابن سعود اذلي اكن ضمن غنائم املعركة 
 (311).إىل حليفه سعود الرشيد يف حائل

عن األسبوع اثلالث  02ء وصف هلذه املعركة يف مقتطفات يومية واكلة الكويت السياسية رقم وقد جا
يف الصبا  املبكر من ذلك ايلوم شنت القوات املشرتكة هجوما ىلع ) :حيث ورد فيها م0001من مارس 

املنتفق اذلين تراجعوا دون خسارة كبرية، وبعد ذلك بقليل شن سعدون هجوما مضادا قويا ىلع 
ظاهرة  اجلنا  األيمن املكون من عريب دار الكويت وبدو مطري، ولم يقم رجال الكويت بصورة

للصمود، إذ الذ الشيخ جابر وأتباعه بالفرار، تاركني بريق ابن صبا  ونصف راكئبهم بأيدي األعداء، 
ويف نفس الوقت اكن ابن سعود يسنده العجمان يف اجلنا  األيرس مشتبكني مع بعض قوة 

 .(312)..(.نسعدو

معهود آنذاك إال دلى اجليوش األوربية ويالحظ وصف )القوات املشرتكة( وهو مصطلح جديد غري 
 االستعمارية!

سرتاتييج لسعود بن رشيد أمري السعدون احلليف االلقد اكن هدف احلملة واضحا، وهو حتطيم قوة 
ناوئة م شمايلة عثمانية،جبهة وشمر يف حائل(  -)املنتفق يف ابلرصة حائل، حيث يشك حتالفهما 

ملبارك وابن سعود ومن ورائهما بريطانيا، اليت اكنت حتركهما وتدعمهما بكل ما حيتاجانه، من أجل 
، وال توجد أي قوة يمكن هلا أن تعيق غربا وجنوبا تمهيد الطريق ملد نفوذها ىلع العراق شماال وجند

يادة ابن ، وقبيلة شمر القوية بقشماال يف ابلرصة خمططها سوى قبيلة املنتفق القوية بقيادة السعدون
عد لدلولة العثمانية اليت بدأت تتهاوى، خاصة ب وتابع ، والكهما حليف اسرتاتييجغربا رشيد يف حائل

م، اذلي جنح طوال ثالثني سنة يف إحباط املؤامرات الغربية 0011خلع السلطان عبد احلميد سنة 
 م.0191سنة  برلنيية والعالم اإلساليم كما تقرر يف مؤتمر الصليبية، تلقسيم ادلولة العثمان

جنح مبارك يف إعداد جيش ثان يقدر بنحو مخسة عرش ألف مقاتل، يلعيد م 0001ويف نهاية شهر مارس 
الكرة ىلع سعدون املنصور، غري أن بريطانيا هذه املرة أمرته بعدم املغامرة ثانية يف حرب ال أحد يعلم 
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ايس كما جاء يف برقية الوكيل السي-وقد جتره إىل مواجهة مبارشة مع ادلولة العثمانية  نتاجئها انلهائية،
 وهو ما ال تريده بريطانيا اآلن، فالزتم مبارك باألوامر اليت -الربيطاين يف الكويت للمقيم يف اخلليج

وجهتها بريطانيا إيله، وتفرق اتلحالف القبائيل الواسع اذلي شلكه مبارك ثانية بعد هزيمته يف هدية، 
وهو ما يؤكد أن اجليش األول قد حترك بإيعاز بريطاين أيضا، واكن بإماكن بريطانيا إيقافه لو أرادت، 

اكنت تتوقع هل انلرص اذلي سيضعف الطرفني احلليفني لدلولة العثمانية يف ابلرصة وحائل، غري أنها 
 فلما أدركت قوة الوضع العسكري لسعدون املنصور، أمرت مبارك باتلوقف عن اهلجوم ثانية.

ىلع بعض عشائر مطري يف م 0001بريل أوبعد شهر من هزيمة مبارك يف هدية، أبار ابن رشيد يف شهر 
ن ىلع مقربة من الكويت، دون أن حيرك مبارك ساكنا، كما أبار بعض قبيلة مطري ىلع بعض الصما

ة ىلع للحرب ثاني االقبائل اتلابعة لعبد العزيز بن سعود اذلي ما يزال مقيما يف الكويت استعداد
 ، ووقوع اخلالف بنياذلي حشدته بريطانيا سعدون، وقد أدى لك ذلك إىل تصدع اتلحالف القبائيل

مبارك وابن سعود، بعد أن رفض مبارك أن يشن ابن سعود بارة ىلع بعض قبيلة مطري اذلين اكنوا يف 
  (319).صحراء الكويت

الظفري اذلين اكنوا يقطنون شماال من اجلهراء، فأرسل ابنه  قتال قبيلةكما قام مبارك بإعداد جيش ل
ية أشهر حشد سعدون السعدون جابرا ىلع رأس قواته، فصادف منهم غرة فأخذ إبلهم، وبعد ثمان

م الكويت، يف أم املدافع، وواجههغرب مدينة قبائل املنتفق، ومعه ابن سويط وقبائل الظفري، شمال 
مبارك بقواته، ولم تقع بينهما حرب، بل تم الصلح بني الطرفني، بتدخل من وايل ابلرصة، غري أن مبارك 

 يلقوم -شيخ قبيلة الربزان من مطري-شويربات خادل أبو م 0000 - ه0320الصبا  جهز يف صفر سنة 
بغارة ىلع الظفري، شمال الكويت، فأبار عليهم، وتنصل مبارك من مسئويلة تلك الغارة أمام وايل 

 (311).ابلرصة
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وقد جنح وايل ابلرصة حسني جالل يف إصال  األوضاع بني سعدون ومبارك، وانصاع مبارك اذلي ما 
وايل ابلرصة، وقد شمل الصلح قبيلة الظفري وشيخها ابن سويط، كما تم يزال قائمقاما عثمانيا لضغط 

 (310).لقاء بني وايل ابلرصة وابن سعود يف صفوان، وهدأت اجلبهة الشمايلة للكويت

فقد ظل ابن سعود يقر ظاهريا باتلبعية للخالفة العثمانية واحلكومة الرتكية كما ورد يف رساتله 
 اء فيها:م واليت ج0002للرشيف حسني سنة 

ونلا أمل باهلل أن تكونوا واسطة قوية بيننا وبني متبوعنا احلكومة الشورية، وتعرضوا خدماتنا )
دلوتلنا ادلستورية، وسرتوين حارضا أنا وأهل جند لك ما تكلفوننا وتأمروننا به أفدي السدة العثمانية 

  بعزيز رويح.
 (301).(عشائرها عبد العزيز بن سعود خادم ادلولة وامللة وادلين أمري جند ورئيس اتلوقيع:

)حكومتنا الشورية ودوتلنا ادلستورية( قصد به احلكومة االحتادية اليت تم تشكيلها  :وقول ابن سعود
 م، وعودة العمل بادلستور العثماين.0011بعد عزل اخلليفة عبد احلميد اثلاين سنة 

من  -بتوجيه بريطاين- مبارك ة، زادوبعد حرب هدية اليت تعرض فيها مبارك الصبا  إىل خسارة كبري
نسبة الرضائب ىلع جتار املدينة، ومنعهم من الغوص، يلحشد أكرب قدر من الرجال للحرب، مما حداهم 

ريي، هالل بن فجحان املط :لالعرتاض ىلع سياسته، واكن ىلع رأس املعارضة ثالثة من كبار اتلجار، وهم
اذلين هاجروا من الكويت إىل ابلحرين، وقد أرسل مبارك وإبراهيم املضف اهلاجري، وشمالن بن يلع، 

ابنه ساملا ليسرتضيهم، يلعودوا للكويت، بعد أن ضج أهلها من هجرة كبار جتارها، فرجع اجلميع مع 
سالم، إال هالل املطريي اذلي اكن أثرى رجل يف اخلليج آنذاك، واذلي أرص ىلع أن يأيت مبارك نفسه 

ه مجاعة من كبار أهل الكويت، إىل ابلحرين، حيث استقر هالل، ليسرتضيه، فذهب مبارك ومع
 (300).فطلب منه مبارك الرجوع مكرما معززا، فريض واعد للكويت
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 م:0003حساء سنة ألاحتالل ا -2

أن  بعد-الحتالهلا  حساءألابن سعود إىل انظر  ت حكومة اهلند الربيطانية بتوجيهوبعد ذلك بدأ 
وإنهاء انلفوذ ابلحري العثماين ىلع اخلليج العريب، اذلي ظل  -تمكن هل الوضع يف الرياض وجنوب جند

يهدد انلفوذ الربيطاين يف املنطقة وحيد من فعايلته، وقد اكن لشكسبري الوكيل السيايس الربيطاين يف 
 الكويت يد طوىل يف جنا  هذه اخلطة.

م، وسافر إىل جند يف تلك السنة، 0001ري وكيال سياسيا بريطانيا يف الكويت سنة فقد تم تعيني شكسب
كما حرض يف تلك السنة يف الكويت اجتمااع ضمه ومبارك الصبا  وابن سعود، ودار احلديث بني 
شكسبري وابن سعود عن طموحات ابن سعود يف اسرتداد بدله من العثمانيني، وقد عززت تلك 

 (302).صداقة بينهمااملباحثات أوارص ال

وعرض عليه الفكرة، م )0000بريل سنة أالسيايس الربيطاين يف الكويت يف ابن سعود الوكيل قابل ثم 
وأملح هل بما سيعود ىلع بريطانيا من فوائد فيما إذا وقفت إىل جانبه عند تنفيذ خطته، ومع أنه لم يلق 

الرضا اذلي يكمن يف ثنايا الصمت الربيطاين، جوابا بريطانيا حاسما، إال إنه لم يغب عن ذاكئه موقف 
رد ( ىلع ما وإذ لم تكن السلطات الربيطانية بافلة عن الفوائد اليت ستعود عليها من عملية كهذه

 (303).يف تقارير الوكيل السيايس الربيطاين يف الكويت عن هذه املقابلة

 ـه0320، يف حوادث سنة (301)حتفة املشتاقم يف تارخيه 0029بينما يؤكد مؤرخ جند ابن شسام املتوىف سنة 
وفيها عقدت معاهدة بني اإلمام واإلجنلزي ىلع أن ) م حصول اتفاق بني الطرفني، حيث قال:0000 -

حيتل اإلمام األحساء والقطيف ودارين والعقري ويمنعون عنه اإلجنلزي أي دولة تأتيه من ابلحر، ولقاء 

                                                           

 .33عبد العزيز وبريطانيا للزيدي ص  (312)

حياول هنا الوكيل السيايس يف الكويت اتلابع حلكومة اهلند . 143-142العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (313)
يف هذه الفرتة ىلع حتراكت حكومة اهلند إثبات عدم تورطهم يف األحداث ششك مبارش شسبب حتفظ حكومة نلدن 

الربيطانية يف اخلليج وخشيتها من استثارة ادلولة العثمانية أو ادلخول معها يف حرب، فاكن الوالكء السياسيون حلكومة 
اهلند ينفذون خططهم يف اخلليج عن طريق حلفائهم، وكأنهم لم يوعزوا هلم شيشء، مع ادلعم الاكمل هلم ماديا 

 وعسكريا!

 .410حتفة املشتاق ص  (314)
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دون علمهم، وال حيارب بدون إذنهم، وهلم حق اتلفتيش ذلك يكون تابعا هلم، وال حيدث حماربات 
ىلع املعادن يف جزيرة العرب واستخراج ذلك، وإذا أراد اإلجنلزي أن يسري حلرب أي جهة يسري هلا ويه 

 (.تمده

م، حيث تعرف 0000اكنون اثلاين سنة  9كما تم اللقاء ثانية بينهما يف رحلة شكسبري إىل جند يف 
ابن سعود العسكرية، ويف هذا اللقاء تم اتلباحث بينهما ششأن احتالل ابن سعود شكسبري ىلع قدرات 

حساء يف الوقت املناسب وشرسية تامة، وطلب ابن سعود من شكسبري حث حكومته ىلع توفري لأل
 (301).ادلعم هل مقابل حتالفه مع بريطانيا

بن سعود لدلعم الربيطاين نيسان إىل كوكس يؤكد حاجة ا 1وقد كتب شكسبري بعد هذا اللقاء يف 
  (302).حساءألالعسكري لقطع الطريق ىلع القوات العثمانية من أجل جنا  حتركه السرتداد ا

 قيم السيايسامل ،الكولونيل برييس كوكس                 الوكيل السيايس لربيطانيا، ويلام شكسبري                 
                   العريب اخلليجيف  الربيطاين                                   م0001إىل   سنة0001يف الكويت من                       
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يكن قدوم ابن سعود إىل الكويت  فلم حساء بتخطيط ودعم بريطاين،ألاحتالل ا وضوعمقد اكن ل 
يف هذه الفرتة وتركه للرياض، من أجل أن يعرف فقط رأي الوكيل الربيطاين، واذلي عرفه قبل ذلك 
عن طريق مبارك، كما اكن يستطيع معرفته عن طريق إرسال مبعوث خاص بدال من حضوره شخصيا، 

 مثل خطرا قريبا؟!وال يضطر إىل ترك اعصمته يف الوقت اذلي ما يزال ابن رشيد ي

يؤكد أن املبادرة بإيعاز وختطيط من حكومة اهلند الربيطانية، اليت اكنت ختالف رأي حكومة  وهذا
نلدن يف سياستها يف اخلليج العريب، حيث تتسم مواقفها باجلرأة، ىلع خالف سياسة نلدن احلذرة من 

ا ناسب، غري أن حكومة اهلند والزتاماتلورط يف أي رصاع أو حرب مع ادلولة العثمانية يف غري الوقت امل
منها بالسياسة العامة الربيطانية، تعمل ىلع حتقيق أهدافها من خالل حلفائها، دون أن تتورط ششك 
مبارش حيملها املسئويلة أمام حكومة نلدن، كما قد حيمل نلدن املسئويلة أمام ادلولة العثمانية اليت 

 القة حتالف وصداقة ششك رسيم.ما تزال عالقتها حىت اآلن بربيطانيا ع

فاكنت حكومة اهلند، ومقيموها السياسيون، ووالكؤها يف اخلليج العريب، ينفذون خططهم، وحيققون 
ادلعم العسكري اذلي لم ينقطع عن الكويت طول فرتة احلصار اذلي فرضته بريطانيا ىلع بأهدافهم 

 وقد بلغ حجم العتاد العسكري اذلي زودت به موانئ اخلليج العريب، ملنع توريد األسلحة إىل املنطقة،
بناء ىلع طلب من املعتمد الربيطاين -م وحدها 0002بريطانيا مبارك الصبا  يف إحدى املرات يف سنة 

مليون طلقة ألسلحته القديمة، وستة آالف بندقية جديدة، مع لك بندقية أربعمائة  -يس كوكسريب
 (309).طلقة

اذلي يفرس أبعاد حتراكت مبارك الكثرية، وقيام اتلحالفات العشائرية وهذا ادلعم العسكري الكبري هو 
ويف ظل معاهدة احلماية - الكبرية، وحدوث احلروب اخلطرية، يف هذه الفرتة من تاريخ املنطقة

 -الربيطانية للكويت واليت تفرض ىلع مبارك أن ال يترصف بأي شأن خاريج إال بعد الرجوع إيلها
ن جتاوزت حدود أسوار املدينة حنو الصحراء غربا، إال يف هذا الوقت اذلي حيث لم يسبق للكويت أ

 .ابلرصة شماالىلع وسط اجلزيرة العربية، ورشق وبدأت فيه بريطانيا مرشوعها للسيطرة ىلع 

                                                           

 .141/  2تاريخ الكويت خلزعل  (312)
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فقد اكن مبارك املصدر الرئييس اذلي اكنت بريطانيا تستيق منه معلوماتها عن األوضاع وتطورها يف 
م، كما أنه وراء كتابة عبد 0011سنة  1تعيني وكيل سيايس بريطاين يف الكويت يف شهر جند، إىل أن تم 

خطابه اذلي وجهه إىل املقيم السيايس الربيطاين يف  -عبد العزيز وادل-الرمحن بن فيصل آل سعود 
م، طابلا من بريطانيا راعية احلكم السعودي الويلد يف 0012يف شهر مايو سنة  إيرانببوشهر 

 (301).ضالريا

بريل أوحني اطمأن ابن سعود بعد ذلك االجتماع مع الوكيل السيايس يف الكويت لدلعم الربيطاين يف 
وبعد دخوهل حتت محاية حكومة اهلند م 0012اذلي اكن قد سبق أن طلبه مرارا منذ سنة ، م0000

تنفيذ اخلطة، فقام بإعداد العدة، وجتهزي جيشه، ببادر  -كما نص ىلع ذلك ابن شسام-الربيطانية 
م، 0003الفرصة يف فرباير سنة هل حساء بدعوى تأديب بعض القبائل، حىت إذا سنحت ألا حنووحترك 

الوقت اذلي  يفاحلرب العاملية األوىل بأشهر!  ءأي قبل بدحساء واملوانئ الرئيسية فيه، ألقام باحتالل ا
م، 0000يف وضع حرج جدا، حيث اكنت ختوض حروب طرابلس سنة اكنت ادلولة العثمانية تعيش 

م، تلك احلروب اليت أظهر فيها مبارك وابن سعود وقوفهما مع ادلولة العثمانية، 0002وابللقان سنة 
هلا يف الكويت وجند، يف الوقت اذلي اكنا ينفذان فيه املخطط الربيطاين للسيطرة ىلع  نيكقائمقام

يه سنة حساء وايلا علة، وقد اعرتف ابلاب العايل بابن سعود بعد احتالهل لألاخلليج واجلزيرة العربي
م، وقد أصبح اتصاهل بربيطانيا مبارشا، بعد أن صار يطل ىلع اخلليج العريب، وصار ميناء العقري 0003

والقطيف حتت سيطرته، وأصبح ادلعم الربيطاين يأتيه مبارشة منهما دون حاجة مليناء الكويت، ودون 
 جة دلعم مبارك الصبا .حا

وحلقة الوصل بينه وبني بريطانيا، اذلي ما زال يمثل األب الرويح لعبد العزيز، -وقد أرسل مبارك 
برسالة إىل ابن سعود يف هذه السنة، بعد احتالهل  -بإيعاز من مندوبيهاواملوجه الرئييس تلحراكته 

يف الوقت اذلي وافقت ادلولة العثمانية -حساء يدعوه فيها لدلخول حتت احلماية الربيطانية رسا لأل
ثه إىل ابن سعود اليت حي وقد جاء يف رسالة مبارك -ىلع أن يكون ابن سعود وايلا ىلع جند واإلحساء

 ىلع ادلخول مع بريطانيا يف معاهدة محاية مبارشة :
 :يأ–حنن ورايع  -ترى :أي–اعزت واسرتا ، مثلما تشوف  -محايتهم :أي-ولك من دخل حتت نظرهم )

حساء ألد العزيز لو يطلبون منا واردات اابلحرين وعمان، ورفيقهم اعمر وعزيز، ويا ودلي يا عب -شيخ
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 -الرتك :أي-والقطيف اكن نعطيهم، ألجل عز الرأس والراحة، وخلنا نسرتيح من هاذلاهبني 
  .(300)(الزائلني

م 0000اهلند الربيطانية وابن سعود سنة  وهذا يؤكد بأن معاهدة احلماية الرسية األوىل بني حكومة
اليت ذكرها ابن شسام وذكر بنودها، ظلت يط الكتمان حىت عن مبارك، حىت كشفتها بعض الصحف 
العثمانية آنذاك، وسيوقع ابن سعود معاهدة محاية أخرى وستكون بينه وبني حكومة نلدن وستضاف 

 هلا بنود أخرى غري بنود االتفاقية األوىل.

زال آنذاك موظفا تابعا للبرصة كقائمقام  ب خرب املعاهدة بني بريطانيا ومبارك، اذلي ماوبعد ترس
عثماين، بادرت ادلولة العثمانية تلأكيد سيادتها ىلع الكويت، وحشدت قواتها يف ابلرصة، وحركت ابن 

قف، ملورشيد أمري حائل اتلابع هلا للتوجه حنو الكويت، وقد أدركت اخلارجية الربيطانية خطورة ا
فاعرتفت شسيادة ادلولة العثمانية ىلع الكويت، يف الوقت اذلي حاولت حكومة اهلند الربيطانية رفض 
هذا االعرتاف، بل واداعء استقالل الكويت عن السيادة العثمانية، من أجل دفع نلدن إىل ادلخول يف 

ة سنة ولة العثمانية باتفاقيمواجهة مع الضغوط العثمانية، غري أن املشلكة تم حلها بني بريطانيا وادل
م، اليت تم بموجبها االعرتاف بالسيادة العثمانية ىلع الكويت رسميا، واعرتاف ادلولة العثمانية 0003

يف املقابل بمصالح بريطانيا فيها، ويكون الشيخ هو القائمقام فيها، وال يكون هناك أي معارضة 
ويت ىلع دائرة نصف قطرها من مدينة الكويت تلعيني مندوب عثماين يف الكويت، وتمتد أرايض الك

حىت الرأس الشمايل جلزيرة وربة، ويدخل ضمنها بوبيان لكها، وحددت دائرة خارجية تكون فيها 
 (321).ملبارك، ىلع أن ال تكون هناك أي حامية عثمانية تابعة القبائل

                                                           

 .113العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (313)

 .14-11، والكويت حلسن اإلبراهيم 143/  2الكويت خلزعل تاريخ  (320)
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يج يف أخذ موافقة بواسطة كوكس مقيمها السيايس يف اخلل م0003وقد جنحت أيضا بريطانيا سنة  
مبارك الصبا  ىلع منح بريطانيا وحدها حق االمتياز يف اتلنقيب عن انلفط اذلي تم اكتشافه ششك 

 (320).أويل يف منطقة برقان

فقد اكن انلفط أحد األسباب الرئيسة اليت دفعت بريطانيا للتفريط بتحالفها مع ادلولة العثمانية 
بعد أن تم اكتشافه منذ أواخر القرن اتلاسع عرش، حيث بدأ مقابل السيطرة ىلع انلفط يف املنطقة 

 اتلنافس املحموم بني األملان والربيطانيني للسيطرة عليه وىلع غريه من ثروات املنطقة الطبيعية.

انيون اذلي طاملا خطط هل الربيط -حساءألبعد السيطرة ىلع الرياض وا-ثم اكن اهلدف الربيطاين اتلايل 
 :ومهدوا هل أال وهو

 اهلجوم ىلع العراق واحتالهل: -9

 مع أنه ما-م، ويف شهر نوفمرب وافق مبارك 0001بعد اندالع احلرب العاملية األوىل يف أغسطس سنة ف
ىلع الوقوف مع بريطانيا للهجوم ىلع أم قرص، وصفوان، وابلرصة، وتم إعالن  -زال موظفا عثمانيا

 لتشك احلرب العاملية بذلك منعطفا تارخييا مهما يفاحلماية الربيطانية ىلع الكويت بصورة رسمية، 
  (322).تاريخ املنطقة

جنلرتا يف هذه احلرب ضد اخلالفة إلقد سبق أن وعد الربيطانيون عرب اجلزيرة بأنهم إذا وقفوا مع 
جنلرتا عدم حدوث تدخل داخل شبه اجلزيرة العربية، وستقدم للعرب لك إستضمن ) العثمانية

 -املندوب السايم الربيطاين يف مرص-وينغنيت  رجيينادللقد اكن  ...اخلاريج مساعدة ضد العدوان
يؤمن بتحريض القبائل يف شبه اجلزيرة العربية ملصلحة بريطانيا، واكن حيث ىلع اعمل فوري منذ 

م إىل 0001/  0/  01بداية احلرب بهدف إغراء العرب باالبتعاد عن ادلولة العثمانية وقد كتب بتاريخ 

                                                           

ويالحظ أن االمتياز لم يتم توقيعه إال بعد املعاهدة الربيطانية العثمانية اليت . 143/  2تاريخ الكويت خلزعل  (321)
يطانية فيها، مما اعرتفت بريطانيا فيها بالسيادة العثمانية ىلع الكويت، واعرتفت ادلولة العثمانية بمرااعة املصالح الرب

 يؤكد بأن انلفط وراء لك هذه اتلطورات السياسية يف املنطقة!

 .11الكويت دراسة سياسية حلسن اإلبراهيم  (322)
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ون قائال: أخىش أن يكون العمل الربيطاين قد تأخر طويال حىت إين بدأت أشك يف إماكنية الكيت
 .(323)(جناحنا اآلن يف فصل العرب عن العثمانيني

م ىلع خطاب الوكيل السيايس الربيطاين اذلي أخربه باندالع 0001سنة  1/ 01وقد رد مبارك بتاريخ 
 فيها:احلرب برسالة جاء 

 !(ع العشائر اذلين رأيتموهم، وبكل اجتهادنا ورجانلا وسفننا حتت أمركموإين معكم وميع مجي)

كما رأت اخلارجية الربيطانية يف سبتمرب رضورة اتلحالف مع ابن سعود ششك مبارش ملواجهة ادلولة  
العثمانية ىلع أرضها وىلع يد موظفيها يف اجلزيرة العربية، فأرسلت يف شهر نوفمرب من السنة نفسها 
الاكبنت شكسبري يف مهمة رسية إىل ابن سعود لالتصال به شخصيا، ومرافقته للتأثري عليه يلقف مع 
احللفاء، كما استخدمت مبارك الصبا  أيضا تلحقيق هذا الغرض، وقد قام مبارك بإرسال رسالة 

 :بإمالء من الوكيل السيايس يف الكويت إىل ابن سعود قال فيها
تبيغ منا ومنكم املساعدة الاكملة للتأثري يف أصدقائنا وعشائرنا  -يابريطان-إن ادلولة ابلهية )

ف رشيف مكة وابن شعالن بغواية ادلولة اجلرمانية، وسرتسل ادلولة والقبائل اتلابعة نلا، وأن نعرّ 
لكم الاكبنت شكسبري املعروف عند العرب مجيعا حىت يعرفكم بمقاصد ادلولة ابلهية ونياتها، ويه 

ت والشيوخ املقيمني ىلع شط ابلحر وساحل اخلليج أال تفعلوا شيئا من احلراكت حىت تبيغ منكم أن
 .(321)(بعد نشوب احلرب

                                                           

 .114والدة الرشق  (323)

 .151-153/  2، وتاريخ الكويت خلزعل 152-153العالقات بني الكويت وجند  (324)
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بالوقوف مع بريطانيا بأن أمره تابع ألمر مبارك، وأنه ال خيالف  كوقد أجاب ابن سعود ىلع رسالة مبار
أمره، وأن موقفه مع بريطانيا معروف، وأنه ال يتخذ أمرا إال بعد إعالم وكيلها السيايس يف 

 (321).الكويت

 م0009 قوات هندية يف شوراع بغداد                 م0009بغداد مارس الربيطانية إىل االحتالل دخول قوات       

 قوات هندية الحتالل العراق

                                                           

 .153العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (325)
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                                بريطانيون يسبحون يف نهر دجلة بالعراق جنود             ضباط إجنلزي وروس يف العراق بعد احتالهل            

 قوات هندية يف حمطة قطار بغداد                                                     

وبهذا جنحت حكومة اهلند الربيطانية اليت تدير شئون اخلليج العريب ورشق اجلزيرة العربية يف ترتيب 
األمور، كما جنحت يف رهانها ىلع دعم ابن سعود، قبل حكومة نلدن ومندوبها السايم يف القاهرة 

سني،  الرشيف حواخلرطوم، اذلي اكن يدير شئون ابلحر األمحر وغرب اجلزيرة العربية، واكن يراهن ىلع
لقد عرب ابن سعود لشكسبري، كما فعل عبد اهلل بن الرشيف حسني يف ) :وىلع حد قول فرومكني

وما إن نشبت احلرب حىت رأت اهلند .. .القاهرة، عن استعداده ليك تصبح إمارته دولة زبونة لربيطانيا
نفسها حرة يف دعم صاحبها ابن سعود، ووجدت يف الوقت ذاته أن القاهرة اكنت تدعم منافسه يف 
مكة، اكنت اهلند تعتقد أنه إذا ما انقلب العرب يوما ىلع احلكومة العثمانية فيجب أن يقود هذه اثلورة 

لك يف اهلند أن عمال كهذا سابق ألوانه، بينما اختذ م رأى نائب امل0001ابن سعود، ولكن يف ديسمرب 
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كيتشرن وأتباعه يف اخلرطوم نظرة معاكسة فتطلعوا إىل الرشيف حسني باعتباره حليف بريطانيا 
 .(322)(اهلام

شد أعدائها خطرا أبأن  -اليت تدعم ابن سعود- الربيطانية وقد أدى ذلك إىل اعتقاد حكومة اهلند
عليها ليس األملان، بل املسئولني الربيطانيني يف مرص اذلين مضوا يف حبك مؤامراتهم يف مكة مع 
الرشيف حسني، بوعدهم إياه باخلالفة بعد ثورته ىلع ادلولة العثمانية، وهو ما سيثري املسلمني يف 

ة اف بأي خليفة سوى اخلليفواذلين يرفضون االعرت -اذلين يبلغ تعدادهم سبعني مليونا-اهلند 
ها اكبن سعود وخزعل ومبارك مثل هذا االعرتاف للرشيف حسني، بل ؤالعثماين، كما يرفض حلفا

  (329).أكدوا هلا بأن موضوع اخلالفة لكه ال يعنيهم، وال تهمهم إطالقا يف حال سقوطها

لقد اكن الرصاع خفيا بني حكومة اهلند الربيطانية اليت تتوىل شئون اخلليج العريب ورشق اجلزيرة 
العربية وتدعم ابن سعود من جهة، ومكتب املندوب السايم الربيطاين يف القاهرة اذلي يتوىل شئون 

 غرب اجلزيرة العربية ويدعم الرشيف حسني من جهة أخرى! 

يف حشد حلفائها يف رشق اجلزيرة العربية للوقوف مع بريطانيا طانية الربيلقد مضت حكومة اهلند 
بارك الربيطاين يف اخلليج العريب رسالة إىل م قيموكس املكيف احلرب العاملية األوىل، فقد وجه امليجر 

 :بعد شهر من رساتله األوىل جاء فيها
ولعرضكم العون، وأن  إن احلكومة الربيطانية قد أمرتين أن أبلغ سعادتكم شكرها لوالئكم)

أرجوكم أن تهامجوا أم قرص وصفوان وبوبيان وحتتلوها، وعليكم بعد ذلك أن حتاولوا باتلعاون مع 
الشيخ خزعل واألمري عبد العزيز بن سعود وغريهم من الشيوخ املوثوق بهم حترير ابلرصة من يد 

ات كنا للحيلولة دون وصول اإلمداداألتراك، فإذا لم تستطيعوا فعليكم أن جتروا الرتتيبات إذا اكن مم
عهد وإن احلكومة الربيطانية تت... الرتكية إىل ابلرصة أو إىل القرنة إىل أن يصل اجلنود الربيطانيون

                                                           

 .113والدة الرشق  (321)

 .122-113والدة الرشق  (322)
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حبمايتكم من لك ما ينجم عن هذا العمل، وتعرتف أن مشيخة الكويت حكومة مستقلة حتت 
 .(321)(احلماية الربيطانية

)حترير ابلرصة( وقارنها بالعبارة األمريكية الربيطانية )حرب حترير  والحظ العبارة الربيطانية
 العراق(، وتأمل األحداث ايلوم واملتورطني فيها جتد أن الوضع يف املنطقة لم يتغري منذ قرن!

م كتاب من حكومة اهلند الربيطانية 0001وقد تم تنفيذ ذلك فعال حيث ورد يف شهر سبتمرب سنة 
 جاء فيه ما ييل:

د شيخ الكويت وهو صادق يف ذلك بأن شيوخ الكويت واملحمرة باالتفاق مع شخصيات ابلرصة أك) 
اذلين هم ىلع اتصال وثيق بهم، وباتلعاون مع ابن سعود قادرين ىلع تمهيد الطريق الحتالل ابلرصة 

 .(320) (مششك سليم أو إبقائها معزولة إىل حني يصبح يف مقدورنا اختاذ الالز

 يت وإعالن العصيان املدين:موقف علماء الكو 

ن وكفر مهذا الفعل، الكويت، اذلين أصدروا الفتاوى حبرمة مدينة وقد أثار هذا املوقف العلماء يف 
ضد ادلولة العثمانية، فطلبت بريطانيا فورا من مبارك بمنع ادلاعية املضادة هلا يف  جنلزييقف مع اإل

 (331).بريطانيا خبصوص هذا املوضوع، وقد تعهد مبارك يف تنفيذ ما طلبته منه دلةابل

كما أفىت علماء جند بكفر ادلخول حتت احلماية الربيطانية كما يف فتوى عبد اهلل بن عبد اللطيف 
قل وانت) :آل الشيخ عن مثل هذه األحوال وقد سئل عن دخول أهل اخلليج حتت محاية بريطانيا فقال

صال  دنياهم بذهاب دينهم وهذا ال شك من احلال حىت دخلوا يف طاعتهم واطمأنوا إيلهم وطلبوا 
 (!أعظم أنواع الردة

                                                           

 .12/  3، وتاريخ اخلليج العريب لزكريا 101، والكويت يف الوثائق الربيطانية لألعظيم155/  2تاريخ الكويت خلزعل  (323)

 .100الكويت يف الوثائق الربيطانية  (323)

، ويمنع بل ويسجن لك من يرفض ولو باللكمة وانظر كيف يتم تكميم األفواه ايلوم. 154/  2تاريخ الكويت خلزعل  (330)
ما تقوم به احلملة الصليبية االستعمارية ىلع أفغانستان والعراق، وكيف يتم سجن العلماء والشيوخ وادلاعة وتقديمهم 
للمحاكمات ال ليشء إال لكونهم يرون جهاد الشعب العرايق واألفغاين ضد االحتالل جهادا مرشواع كما تقره لك 

 السماوية واملواثيق ادلويلة، تلعرف أن االستعمار هو االستعمار واألسايلب يه نفس األسايلب! الرشائع 
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وقال أيضا هو والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان يف بيان حكم ادلخول حتت 
 !(330)(أما ادلخول حتت محاية الكفار فيه ردة عن اإلسالم) :احلماية األجنبية

 حاكم الكويت خزعل شيخ عرشستان ومبارك الصبا                                                
 العثمانية الفةوقفا مع بريطانيا ضد اخل                                                          

ثار اثلائرون ىلع خزعل، وأعلنوا عليه اجلهاد، لشده أزر )م 0001بريطانيا للبرصة سنة وبعد احتالل 
العثمانية، فأراد من مبارك أن يمده رجند من الكويت، فعلم الكويتيون أنهم سيقاتلون املقاتلني لدلولة 

إخوانهم، وأظهروا العصيان، وجاهروا باالمتناع، سيما والعالمة املحدث الشيخ حممد الشنقيطي، 
 والشيخ حافظ وهبة املرصي، إذاك اكنا يطوفان املجالس، ويغشان األندية، تلحذير انلاس من الطاعة،
وأن من انقاد قد حيكم عليه باالرتداد من ادلين، فأثار ما قااله احلماس يف انلفوس حىت صمم القوم 
ىلع اإلباء، مهما نزل بهم من ابلالء، فذهبوا إىل جابر بن مبارك، وقد تأبطوا مسدساتهم، فقالوا هل عندما 

 :وانليب صىل اهلل عليه وسلم قالأمرهم باملسري، ال نسمع وال نطيع، ألن الطاعة يف هذا األمر معصية، 
 .(332)(طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(، فبهت جابر من مفاجأتهم هل بذلك )ال

م، اليت اكن القائمون 0001بإغالق اجلمعية اخلريية يف الكويت سنة  -بإيعاز بريطاين-وقد قام مبارك 
ي المة حممد أمني الشنقيطي، اذلعليها يقفون مع اخلالفة العثمانية، ضد بريطانيا، كما قام بطرد الع

اكن يعظ انلاس يف املساجد، حمذرا من خطورة الوقوف مع بريطانيا، ضد املسلمني العثمانيني، كما 

                                                           

 .435/  10و 11/  3ادلرر السنية  (331)

 .253/  2، وتاريخ الكويت خلزعل 203تاريخ الكويت للرشيد  (332)
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أصدر علماء الكويت فتوى يف حرمة السمع والطاعة ملبارك الصبا ، حني أمر أهل الكويت بتجهزي 
 (333) .ف مع بريطانيا حىت احتلت الفاوالسفن ملساعدة صديقه الشيخ خزعل شيخ عرشستان، اذلي وق

  بريطانيا:فتوى مراجع الشيعة باجلهاد ضد 

أصدر علماء انلجف فتواهم الشهرية، وأرسلوها إىل خزعل، حيرمون عليه فيها الوقوف مع كما  
االتفاق مع املسلمني يف درء خطر هذا الغزو، ألن حكم بريطانيا ضد ادلولة العثمانية، ويوجبون )

(، كما كتب إيله مرجعه األىلع الشيخ عبد الكريم اجلزائري، يفرق بني اإليراين والعثماينادلين ال 
عليه  تانيف عرشس يأمره بعدم الوقوف مع اإلجنلزي، غري أن خزعل لم يلتفت إىل ذلك، فثارت العشائر

 كثورة كربى بتحريض من املراجع، فاكدت أن تسقطه، لوال تدخل بريطانيا، اليت طلبت من مبار
مساعدة خزعل، فرفض أهل الكويت حتريك سفنهم، وقد بلغ األمر بالعامة يف الكويت أن خرج أبناء 
املدارس جيهرون بالشوارع واألسواق شسب اإلجنلزي، فقام مبارك بعد رجوعه من عرشستان باالجتماع 

من  ية، وال أحبأنا مسلم عثماين، أبار ىلع ديين، وىلع دوليت العثمان) :بأهل الكويت اذلين قال هلم
يتعرض هلما شسوء، غري أين اتفقت مع اإلجنلزي ىلع أمر فيه نفع يل وبلدلي، وهلذا ال أرىض بالطعن 

 !(فيهم، وإن كنت ال أحبهم، وديين غري دينهم

اكن بطرد الشنقيطي، و -اذلي اكن خيىش أن حيدث يف الكويت ما حدث يف عرشستان-ثم قام مبارك  
 ونفيه إىل اهلند، غري أن مبارك الصبا  اكن خيىش تبعات اعتقاهل يف الكويت املعتمد الربيطاين يريد

 فرق) :هذا العمل، وقد حاول خزعل بعد هدوء اثلورة إرضاء مرجعه الشيخ اجلزائري فرد عليه بقوهل
 .(331)(ما بيين وبينك اإلسالم

  املنطقة:املخطط الربيطاين إلثارة الفتنة الطائفية يف 

اعياهم رلقد جنحت بريطانيا يف اجتذاب شيوخ املوانئ يف اخلليج إىل صفها غري أن املشلكة تتمثل يف ) 
اذلين اكنوا بدافع من شعورهم العاطيف والرويح يميلون إىل ادلولة العثمانية باعتبارها دولة اخلالفة 

، بل اتلعاون مع اإلجنلزياإلسالمية، ومما يؤكد ذلك أن معظم القبائل يف جنوب فارس والعراق لم تق

                                                           

 .113-102اإلساليم للخادلي ، وأعالم الفكر 253/  2، وتاريخ الكويت خلزعل 201تاريخ الكويت للرشيد  (333)

 .113-102، وأعالم الفكر اإلساليم للخادلي 253/  2، وتاريخ الكويت خلزعل 201تاريخ الكويت للرشيد  (334)
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كما تعرض لك من شيخ الكويت واملحمرة لردود فعل عنيفة من قبل مواطنيهم اذلين ساءهم انضمام 
شيوخهم رصاحة إىل جانب اإلجنلزي، وىلع الرغم من أن إعالن ادلولة العثمانية للجهاد يشك خطرا 

نه يمكن لسيايس يف اخلليج اكن يرى بأيس كوكس املقيم اريىلع الوجود الربيطاين يف اخلليج إال أن ب
اتلغلب ىلع هذه احلركة بإحاكم السيطرة الربيطانية ىلع اخلليج واستغالل اخلالفات املذهبية 

 .(331)(والسياسية القائمة بني فارس وادلولة العثمانية

حتارب  اليت غربيةادلول الاحلملة الصليبية ولقد اكن هناك سخط شعيب إساليم اعم يف لك ماكن ضد 
، فأرادت بريطانيا شق الصف بني السنة والشيعة اذلين اكنوا مجيعا راعيا لدلولة اخلالفة العثمانية

ني يف وكما يقول فرومك العثمانية، وإثارة الفتنة الطائفية بينهم، ليسهل هلا السيطرة عليهم مجيعا،
 والدة الرشق:

 املناطق غري الرتكية اكن بوجه اعم مؤيدا لدلولة وحقيقة األمر يه أن الرأي العام اإلساليم حىت يف)
العثمانية، وهذا ما بينته الحقا تقارير وزارة اخلارجية الربيطانية واملكتب العريب... إن الربيطانيني يف 
القاهرة عند تقويمهم للتقارير اليت حتدثت عن استياء من احلكم العثماين يف بعض أقسام ادلولة 

يف فهم إحدى اخلصائص ابلارزة للرشق اإلساليم، اذلي لم يكن مستعدا  العثمانية، قد أخطأوا
للقبول حبكم غري إساليم، فقد اكنوا يعتربون احلكم من قبل دولة أوربية مسيحية مثل بريطانيا 

 .(332)(أمرا ال يطاق

كراته العثماين عن املوصل يف مذ -الربملان-وهذا ما أكده سليمان فييض انلائب العريب يف املبعوثان 
إذا اكن مدحت باشا أبا األحرار األتراك، فإن عزيز يلع املرصي يعد حبق أبا العرب حيث جاء فيها: )

األحرار، وهو كغريه من األحرار العرب يف ذلك الوقت يرى يف احلكم الالمركزي خري عالج، ولم 
 عن نفسها إزاءيكن يرى بأسا من اإلبقاء ىلع ادلولة العثمانية كمجموعة قوية تستطيع ادلفاع 

                                                           

وتأمل كيف جنحت احلملة الصليبية اجلديدة ايلوم من استغالل اخلالف ، 14/  3تاريخ اخلليج العريب لزكريا  (335)
العراق تلحتل املنطقة من جديد بتعاون وتورط من اجلميع من مراجع دينية وأحزاب الطائيف بني السنة والشيعة يف 

 دينية!

الغريب أن مثل هذه اتلقارير املوضوعية احلقيقية ال تأيت إال بعد وقوع الاكرثة، فقد شن . 102والدة الرشق  (331)
عرتفوا أن اتلقارير االستخبارية الصليبيون اجلدد حربهم ىلع العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل، ثم اعدوا يل

 السابقة اكنت غري صحيحة!
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أطماع ادلول األوربية االستعمارية، ىلع أن تتمتع الشعوب املنضمة حتت لوائها باالستقالل ادلاخيل... 
وجاء يف منهاجها: باية اجلمعية السيع وراء االستقالل  م0003وقد أسس مجعية العهد الرسية اعم 

سطنبول، وأن اجلمعية ترى رضورة بقاء إادلاخيل للبالد العربية ىلع أن تكون متحدة مع حكومة 
سطنبول من مطامع إاخلالفة اإلسالمية وديعة مقدسة بيد آل عثمان، وتهتم اجلمعية بأمر سالمة 

 .(339)(سطنبول رأس الرشق ال يمكنه أن يعيش بدونهاإادلول األجنبية العتقادها أن 

م اتلعاون 0001 ترشين سنة وهذا ما رص  به السيد طالب انلقيب للربيطانيني حني طلبوا منه يف
معهم يلحتلوا ابلرصة، فرفض رفضا قاطعا، ثم طلبوا منه أن يلزم احلياد مقابل أن جتعله بريطانيا 
حاكما اعما مدى احلياة ىلع العراق من الفاو إىل آخر نقطة يصل إيلها اجليش الربيطاين، فكتب طالب 

 انلقيب رسالة هلم قال فيها:
ن هذا القبيل، وقد عزمت ىلع السفر إىل جند، فاحبثوا عمن يعينكم ىلع إين أرفض لك اقرتا  م)

استعمار بالده، واعلموا أن اذلي ال يرىض حبكم األتراك إخوانه يف ادلين، حري به أن يأىب حكم 
 .(331)(اإلجنلزي

 طريق عنو) باستغالل زاعماته أنه يمكن اتلحكم بالعالم اإلساليملقد اكنت انلظرة الربيطانية يه 
قيام حرب إسالمية مقدسة ضد (، كما اكنت ختىش أشد اخلشية )رشاء أو استغالل قياداته ادلينية

 .(330)(بريطانيا

انطالق احلملة  من قواعد -فيها رغم السخط األهيل ورفض العلماء-الكويت ت لقد أصبح
، حيث ترابط فيها سفنها احلربية، وتستخدم خمزنا للعتاد ىلع جند والعراق العسكرية الربيطانية

واألسلحة، كما أصبحت املدينة خط ادلفاع األول يف وجه أي هجوم عثماين أملاين ىلع بريطانيا يف 

                                                           

 .151مذكرات سليمان فييض  (332)

 .153مذكرات سليمان فييض  (333)

وانظر كيف جنحت أمريكا ايلوم شرشاء الزاعمات ادلينية يف محلتها الصليبية ىلع العالم . 103والدة الرشق  (333)
ماكفحة اإلرهاب، تلصدر الفتاوى املشبوهة من السنة والشيعة ىلع حد  اإلساليم واحتالهلا أفغانستان والعراق بدعوى

 سواء اليت حترم مقاومة االحتالل!
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اخلليج العريب، حيث تم إحاطة الكويت بتحالف من القبائل حلماية الكويت من هجوم مضاد، 
 (311).يتجه صوب ابلرصةوحلماية ظهر اجليش الربيطاين اذلي 

ويف الوقت اذلي اكن مبارك الصبا  وابن سعود يتعاونان مع بريطانيا الحتالل ابلرصة اكنا يتظاهران  
م بعد 0001يف الوقت ذاته لدلولة العثمانية بالوالء والطاعة، فقد أرسل وايل بغداد جاويد باشا سنة 

عشائر العربية لدلفاع عن ابلرصة، وأرسل إىل تهديد بريطانيا واستعدادها الحتالل ابلرصة إىل لك ال
مبارك الصبا  وابن سعود فأجاب مبارك بالسمع والطاعة ملا أمر به وايل بغداد باختاذ لك ما يلزم من 

 خطابه:تسهيالت ومعونات بهذا الصدد وجاء يف 
م أفندم! هذا واملأمول توجهاتكم القلبية واألمر لك... نعمل حسبما أمر سعادتكم مع املمنونية)

 .(310)(اتلوقيع حاكم الكويت ورئيس قبائلها مبارك الصبا 

لقد بدأ الضباط السياسيون الربيطانيون بإعداد وتهيئة املنطقة للتحوالت اخلطرية والكبرية اليت 
ستحدث فيها بعد انتهاء احلرب، واليت طالب مارك سايكس من ترششل أن يكون هل يد يف صناعتها، 

أن ينشئ فرقة من ) ىلع -كما يقول عن نفسه-عثمانية، حيث دليه القدرة ليشتغل ضد ادلولة ال
ه يف رساتلجاء كما -( وأن يربح انلبالء إىل جانبه، وأن يقوم بأي عمل غريب آخر ،(312)أوباد أهل ابلالد

إىل جلنة )دو بونسني( تلك  مارك سايكس ىلع ضم وقد وافق ترششل -م 0001لترششل يف صيف 
اللجنة اليت ستقرر )األسماء اليت ستطلقها ىلع خمتلف املناطق اليت قد ترغب يف تقسيم ادلولة 
 العثمانية إيلها، دون حاجة للتقيد خبطوط اتلقسيمات السياسية اليت اكنت قائمة يف ادلولة العثمانية

وأن هلا احلرية يف أن تعيد رسم خريطة الرشق األوسط بالشك اذلي يرونه مناسبا،  -الواليات :أي–
وقد اقرتحت اللجنة بقيادة مارك سايكس، إنشاء مخس واليات متمتعة باحلكم اذلايت، ويه: 
األناضول، سوريا، وفلسطني، واجلزيرة، والعراق... باإلضافة إىل نقل اخلالفة جنوبا... وقد كتب 

صديقه احلميم عضو جملس العموم أوبري هريبرت قائال: جيب أن تزول تركيا من سايكس إىل 

                                                           

 .152تاريخ العالقات بني الكويت وجند ص  (340)

 .33/  2تاريخ الكويت السيايس خلزعل  (341)

االستعمارية اجلديدة يف املنطقة تأمل يف هذه العبارة وانظر كيف وظفوا األواغد من جديد يف خدمة محلتهم  (342)
 يلحكم اعصمة هارون الرشيد بول بريمر وأواغده!
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الوجود، أزمري ستكون يونانية، وأضايلا إيطايلة، وسوريا فرنسية، وفلسطني والعراق بريطانية، وما 
)لنسبحك يا اهلل( يف كنيسة القديسة صوفيا،  عدا ذلك بما فيها القسطنطينية روسية، وسوف أنشد

يف مسجد عمر )اآلن أيها السيد تطلق سبيل عبدك فيذهب شسالم( سننشدها بلغة أهل وسأترنم 
 ! (313)( ويلز، وباللغة ابلولونية، وباللغة األرمنية، تكريما لألمم الصغرية

لقد أدركت اخلالفة العثمانية اخلطر الصلييب اذلي حييق بها، وحاولت حث ابن سعود ىلع الوفاء 
اذلي سبق اتلوقيع عليه من ابن سعود وادلولة العثمانية يف شهر مايو  فاقتبالزتاماته هلا، حسب اال

حساء، مقابل االعرتاف باتلبعية هلا، ألىلع جند وا عثمانيا م، واذلي يقيض بتعيينه وايلا0001سنة 
بدل أجنيب، غري أنه لم يلتفت أي يف حرب مع العثمانية وإرسال قوات عسكرية عند دخول ادلولة 

بل وقف  ،وكما يقيض به منصبه كموظف عثماين رسيم اين كما تقيض به تلك املعاهدةللطلب العثم
مع بريطانيا، بعد أن أرسل إيله املقيم السيايس يف الكويت برسالة تتعهد فيها احلكومة الربيطانية 

د جنحبمايته من ادلولة العثمانية، ومحايته حبريا من أي هجوم عليه، مع االعرتاف بمركزه الواقيع يف 
 (311).حساءألوا

  سعود:الوفد اإلساليم لالستنجاد بابن 

وقد أرسلت ادلولة العثمانية وفدا عثمانيا ملقابلة ابن سعود واستنهاض همته للوقوف مع اخلالفة 
العثمانية، واكن من بني أعضائه عالمة العراق السيد حممود شكري اآللويس، وقد اعتذر ابن سعود 

 (311).قد فات، وأنه ال يستطيع فعل يشءعن إجابة طلبهم بأن الوقت 

واكن ابن سعود قد أبدى ظاهريا موافقته للسيد طالب انلقيب ىلع الوقوف رجانب ادلولة العثمانية، 
د سطنبول خيربها بموقف ابن سعوإلبعد أن وسطته إلقناع ابن سعود بذلك، وأرسل طالب برقيتني 

ورضورة جتهزي اجليش الوهايب باملؤن واألسلحة، غري أن طالب انلقيب وسليمان فييض الذلين اكنا قد 
هربا من ابلرصة إىل ابن سعود، واكنا حيثان ابن سعود ىلع الوقوف مع ادلولة العثمانية ضد بريطانيا 

                                                           

 .114-112والدة الرشق  (343)

 .110تاريخ العالقات بني الكويت وجند خلادل السعدون  (344)

 .21/  3تاريخ اخلليج العريب  (345)
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ع عن ابلرصة، وأنه اكن يرتيث لكسب الوقت، ويف أدراك أن ابن سعود لم يكن جمدا يف زحفه لدلفا
هذه األثناء وصل كتاب من ابلحرين من الاكبنت الربيطاين شكسبري ينصح ابن سعود بلزوم احلياد 

م يف 21/0/0001اتلام، وبعد أيام وصل شكسبري إىل ابن سعود وأقام عنده إىل أن ليق حتفه بتاريخ 
تأثر ابن سعود تأثرا بالغا ملقتل صديقه، وقد احتل اإلجنلزي معركة جراب بني ابن سعود وابن رشيد، ف

زال يف معية ابن  م، واضطر طالب انلقيب اذلي ما0001/ 00/00ابلرصة بعد هزيمة اجليش العثماين يف 
سعود لالستسالم للربيطانيني فكتب ابن سعود كتابا إىل كوكس يقرت  عليه استسالم طالب 

 بوميب حىت تنتيه احلرب، ومحل سليمان فييض هذا الكتاب إىل كوكس لربيطانيا ىلع أن يتم نفيه إىل
اجتماعيا وسياسيا، وبرزت طبقة جديدة من ) فوجد احلياة فيها قد تغريت تغريا جوهريايف ابلرصة، 

اتلجار واملتعهدين والوجهاء بالغت يف الرتحيب باملحتلني اجلدد، وربطت مصاحلها بمصاحلهم، بينما 
أوئلك اذلين أعرضوا عن اتلمرغ ىلع أعتابه، وربأوا بأنفسهم من اتلهالك ىلع نيل ناوأ املستعمر 

 . (312)(مرضاته

 :معركة الشعيبة واحتالل ابلرصة 

وبعد احتالل اجليش الربيطاين للفاو، وقعت معركة الشعيبة بني اجليش العثماين واجليش الربيطاين، 
لسنة والشيعة ىلع حد سواء، إىل إصدار الفتاوى واحتل الربيطانيون ابلرصة، وتداىع علماء العراق ا

، وأنه صار فرض عني ىلع لك مسلم، واكن شيخ اإلسالم خريي أفندي أول حتلبوجوب اجلهاد، ودفع امل
من أصدر فتواه بهذا اخلصوص، ثم صدرت فتاوى مراجع الشيعة يف العراق، واكن من أشهر العلماء 

وغريهم: الشيخ فتح اهلل  وكربالء هاد، من مراجع انلجفالشيعة اذلين أصدروا الفتاوى بوجوب اجل
األصبهاين، ومصطىف الاكشاين، ومهدي اخلرساين، ويلع اتلربيزي، وحممد حسني املهدي، واكظم 

 (319).الزيدي، وعبد الكريم اجلزائري

عجيم خ الشيوقد اشرتك العالمة الشنقيطي بالقتال مع املجاهدين يف معركة الشعيبة، واكن بمعية 
السعدون، اذلي قاد عشائر املنتفق جماهدا مع اجليش العثماين، ومدافعا عن العراق، وقد صار مرضب 
املثل يف بطوتله يف مواجهة اجليش الربيطاين، حيث اكن يشن الغارات اخلاطفة مع فرسان املنتفق ىلع 

                                                           

 .22/  3، وتاريخ اخلليج لزكريا 202-202مذكرات سليمان فييض  (341)

 .132الفكر اإلساليم للخادلي  أعالم (342)
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، (311)مالسيد حمسن احلكياملفارز الربيطانية، فيفتك بها، ثم يكر راجعا، وقد شارك يف القتال أيضا 
وغريه من علماء العراق، وأدبائه، ومشاهريه، وبعد هزيمة الشعيبة، خرج الشنقيطي إىل جند بإشارة 
 من عجيم السعدون، اذلي خاف عليه من اإلجنلزي، وقد استقر يف القصيم، وهناك رشع يف اتلعليم

خ عبد الرمحن السعدي، وملا علم ابن واخلطابة، واكن حيث العامة ىلع اجلهاد، واكن من تالميذه الشي
أن ال يفرط يف إثارة احلماس ادليين ضد اإلجنلزي، كما فعل يف الكويت )برسالة سعود بذلك طلب منه 

عدم إثارة املواضيع السياسية، ولو باسم ادلين، وأن ال يتعرض خصوصا (، فقد أراد بذلك )والعراق
ار اذلي فرضه عليه ابن سعود، فخرج بعد وفاة مبارك (، وقد ضاق الشنقيطي ذراع بهذا احلصلإلجنلزي

الصبا  إىل الكويت، فاستقبله سالم الصبا  رش استقبال، وأخرب الربيطانيني بوجود الشنقيطي يف 
 (310).الكويت، فخرج منها إىل الزبري خائفا يرتقب

عب العثماين والشويف الوقت اذلي اكن القتال دائرا يف العراق بني الربيطانيني من جهة، واجليش 
من جهة أخرى، اذلين اكنوا يتطلعون إىل نرصة ابن سعود، وصل الاكبنت شكسبري إىل خميم ابن  العرايق

م، ورأى منه تعاطفا ورغبة صادقة يف الوقوف مع بريطانيا، 30/02/0001سعود يف منطقة اخلفس يف 
 العثمانية، ورجعل نفسه قدوة وقدم ديلال ىلع ذلك بتحركه رجيشه، ومنعه ابن رشيد من دعم ادلولة

للعالم العريب يف اتلعاطف مع بريطانيا، ىلع حد تقرير شكسبري، اذلي كتبه إىل حكومة اهلند خبصوص 
 (311).موقف ابن سعود

 بعد فرتة طويلة من اهلدوء بني-وقد قام ابن سعود بادلخول مع ابن رشيد يف مواجهة يف معركة جراب 
م، واكن معه يف هذه املعركة الاكبنت شكسبري، اذلي ظل 21/0/0001وذلك بتاريخ  -حائل والرياض

لة مسئوال عن مح)واكن شكسبري مالزما هل منذ وصوهل إيله، وقد قتل يومها ىلع يد قوات ابن رشيد، 

                                                           

من املفارقات أن يقاتل حمسن احلكيم ضد االحتالل الربيطاين دفااع عن العراق، ويأيت ودله عبد العزيز احلكيم  (343)
 ىلع ظهر دبابة االحتالل الربيطاين األمريكي يلحكم العراق!

منع سفر العلماء وادلاعة يف بدلانهم بإيعاز وهذا ما حيدث ايلوم حيث يتم . 152و143-133أعالم الفكر اإلساليم  (343)
من الواليات املتحدة كإقامة جربية للحيلولة دون حتركهم واستنهاضهم للهمم، ومنعهم من أي نشاط ملواجهة احلملة 

 ليستفرد العدو بكل بدل ىلع حدة! ؛الصليبية ىلع األمة اإلسالمية بدعوى املحافظة ىلع االستقرار واهلدوء

 .111عالقات للسعدون تاريخ ال (350)
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وقد عرث ابن رشيد يف أرض املعركة ىلع رسائل مبارك إىل ابن سعود، اليت ( ابلنادق يف جيش ابن سعود
 (310).الوقوف مع بريطانيا ضد ادلولة العثمانية ثه فيها ىلعحي

وقد اكنت عالقة ابن سعود بضابط االستخبارات الربيطاين الاكبنت ويلم شكسبري قديمة، وقبل اندالع 
احلرب العاملية، حيث توطدت عالقة الصداقة الشخصية بينهما حني اكن شكسبري مقيما سياسيا يف 

 (312).الكويت

لكف بها  ،الوثائق الربيطانية بأن شكسبري اكن يؤدي مهمة عسكرية يف معسكر ابن سعودلقد أثبتت 
من قبل احلكومة الربيطانية كضابط يف االستخبارات، كما اكن يرشف ىلع إطالق القنابل من مدفع 
اكن مع ابن سعود لكونه ضابطا يف سال  املدفعية، وقد طلب منه ابن سعود أن يرتك املعركة فرفض 

إن أوامري أن أكون معكم ويف ذهايب خمالفة لرشيف وأوامري، وجيب أن أبىق بالطبع، قائال ) ذلك
 .(313)(أرجو إبالغ أسيف حلكومة جاللة امللك يف بريطانيا

ووقف بصف بريطانيا، من خالل ادلخول  وتعهد لقد وىف ابن سعود بما أبداه لشكسبري من تعاطف
العثمانية يف أشد احلاجة إىل قوته العسكرية حلماية ابلرصة  يف حرب مع ابن رشيد، اذلي اكنت ادلولة

من اهلجوم الربيطاين القادم من الكويت، وجنح ابن سعود يف حتييد ابن رشيد وإشغاهل يف معركة جراب، 
الح سرتاتييج من احلرب اكن قد حتقق لصالاليت اكن انلرص اآلين فيها لصالح ابن رشيد، غري أن اهلدف ا

 (311).الاكبنت شكسبري الربيطاين يد ابن سعود، ومستشاره العسكري بريطانيا، ىلع

                                                           

، وقصة السيطرة ليم 214/  2، وخزعل 212، وتاريخ الكويت للرشيد 113العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (351)
 .412، وحتفة املشتاق403اخلليفة

 .30فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (352)

 .23/  3، وتاريخ اخلليج العريب لزكريا 31فصول من تاريخ العراق للمس بيل  (353)

 .22/  3انظر تاريخ اخلليج العريب لزكريا  (354)
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لقد اكن موت شكسبري اكرثة ىلع بريطانيا وىلع ابن سعود اذلي لم يعد بعد ذلك قادرا ىلع اتلأثري يف  
جمريات األحداث يف اجلزيرة العربية، ولكن كوكس لم يلبث أن أجرى اتصاالته بابن سعود من 

 (311).جديد

شكسبري يف ادلخول حتت احلماية الربيطانية مبارشة يف يناير قبل مقتله ل سعود قد كرر طلبهواكن ابن 
يف جراب، ثم بعد موت شكسبري أرسل ابن سعود إىل املقيم الربيطاين يف اخلليج خيربه بموت شكسبري 

ن ب أويعزيهم به، ويطلب منهم إتمام موضوع املعاهدة اليت رشع شكسبري يف اإلعداد هلا، كما طل
يكون االتصال به مبارشة عن طريق املسئولني الربيطانيني يف ابلرصة، اليت باتت حتت االحتالل، ال 

كوكس  مع برييس اثلانية عن طريق مبارك الصبا  أو الكويت، وقد تم فعال توقيع اتفاقية احلماية
 (312).م0001ر سنة قطيف آخاملقيم السيايس لربيطانيا يف اخلليج، واكن اللقاء بينه وبني ابن سعود يف ال

ندقية، ب وألفوقد قامت بريطانيا مبارشة بتقديم دعم مايل إىل ابن سعود وقدره عرشين ألف جنيه، 
 (319).وسمحت هل باسترياد السال  من ابلحرين

م، وتم االتفاق ىلع مواجهة ابن رشيد يف 0002وقد عقد ابن سعود لقاء ثانيا مع كوكس يف العقري سنة 
ة فوصلها ابن سعود يف زيارة رسميابن سعود لزيارة ابلرصة، بعد مؤتمر الكويت ، كما داع كوكس حائل

م بعد االحتالل الربيطاين هلا بمدة يسرية، حيث جتول بني الوحدات 0002ترشين اثلاين  29بتاريخ 
رضورة ة بالعسكرية والقاعدة اجلوية الربيطانية يف الشعيبة، وهو ما عزز الشعور دلى أهايل ابلرص

 (311).الرضوخ لألمر الواقع، وهو ما اكنت تهدف إيله بريطانيا من زيارة ابن سعود للبرصة

                                                           

 .23/  3املصدر السابق  (355)

 .410، وقصة السيطرة الربيطانية 120تاريخ العالقات للسعدون  (351)

 .411قصة السيطرة الربيطانية  (352)

 .101عبد العزيز وبريطانيا ص  (353)
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 للبرصة املحتلة بدعوة من املعتمد الربيطاين برييس كوكس وجابر املبارك صور من زيارة عبد العزيز بن سعود 

 

 حاكم الكويت مع املندوب السايم الربيطاينعبد العزيز بن سعود وخزعل الكعيب شيخ عرشستان وجابر املبارك 
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  رصةأثناء زيارته للب كوكسبيل وبرييس السيدة جورترود عبد العزيز بن سعود مع                        

ملوظفة يف ا-بيل السيدة جورترود  ابن سعود يف زيارته للبرصة حتت االحتالل الربيطاين قابلوقد 
فيصل ملاك  الرشيفاملخابرات الربيطانية ثم يف املكتب السيايس يف بغداد، واليت اكنت وراء اختيار 

مساعدة شهرية، وأربعة مدافع  هوقد حصل ابن سعود يف هذه الزيارة ىلع مخسة آالف جني -ىلع العراق
ن أربعة آالف جندي، رشاشة، وثالثة آالف بندقية مع اذلخرية، شرشط أن يقوم بإعداد جيش م

 (310).يكون هدفه الرئييس مقاومة ابن رشيد، ممثل ادلولة العثمانية يف جند

                                                           

 .40/  3، وتاريخ اخلليج العريب 411قصة السيطرة الربيطانية  (353)
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وقد قامت السلطات العسكرية الربيطانية اليت تسيطر ىلع ابلرصة بتكريم ابن سعود ودعوته لزيارة  
تابا منه ك مراكز قيادة اجليش الربيطاين يف الشعيبة، ثم طلبت احلكومة الربيطانية هناك أن يوجه

يناشد فيه عجيم السعدون شيخ قبيلة املنتفق بالوقوف مع بريطانيا والعمل ىلع حترير العرب من 
من عجيم السعدون إىل عبد العزيز السعود برسالة جاء فيها: ) ادلولة العثمانية، فرد عليه عجيم

 م، وأي والء أعظم منأيخ املبجل من املعلوم أن موقيف هو موقف من يسىع ملرضاة اهلل العيل العظي
أن أسارع بإخالص إىل ما أمرين اهلل به يف كتابه املجيد باجلهاد ضد الاكفرين أعداء اهلل وأعداء ادلين، 
وال يمكن أن تأخذين يف اهلل لومة الئم، أنا اذلي أسىع حلب اهلل ومحاية بالدنا من أن يدنسها 

ما عربية أن توافقوين يف آرايئ وتؤيدوين فيالاكفرون، وقد اكن يل أمل كبري يف تدينكم ومحيتكم ال
أقوم به، من أجل إعالء لكمة العرب، وليس هذا بفضل اهلل تمردا، وإذا اكنت احلكومة الرتكية تذب 
عن حوزة اإلسالم فيه عضيدي وعضيد قبائيل، وقد أعطيت عهدا خبدمة ديين وحكوميت ومحييت، 

يدعوين إىل الوفاء بالعهد اذلي قطعته ىلع نفيس وإذا حاججتموين برتك ادلين جانبا فإن الواجب 
 (!حلكوميت وهذا أول ما تقتضيه شيمة العرب

وبعد هذا اخلطاب لم تبذل احلكومة الربيطانية أي مساع تلغيري موقف عجيم السعدون عن منارصة  
 (321).ادلولة العثمانية

هذال حاكم عزنة  ابن سعود وفهد بن) كما حرص كوكس ىلع عقد اجتماع خاص يف ابلرصة مع 
واكن هذا االجتماع بهدف استغالل احلكومة الربيطانية حلليفها اجلديد ابن سعود بغية اتلوسط بينها 
وبني الشيخ فهد ابن هذال، ويبدو بالفعل أن مساعدة ابن سعود لربيطانيا دلى شيخ عزنة ىلع درجة 

 اكنت ترصفها هل إىل مائة ألف كبرية من األهمية حبيث قررت حكومة اهلند أن تزيد املساعدة اليت
جنيه سنويا، وال شك أن اجتمااعت العقري والكويت وابلرصة أدت إىل حتسن موقف احلكومة 
الربيطانية خاصة بعد أن تم االتفاق مع الشيخ فهد بن هذال اذلي اكن يسيطر ىلع الطريق الصحراوي 

 .(320)(يلها انلفوذ الربيطاين يف العراقبني بغداد ودمشق ىلع محاية املوصالت يف املناطق اليت وصل إ

                                                           

 .103/  3، وتاريخ الكويت السيايس خلزعل 33فصول من تاريخ العراق للمس بيل  (310)
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وقد حاول عجيم السعدون العبور من أرايض قبيلة عزنة للحاق باجليش العثماين بالشمال، فرفض 
فهد بن عبد املحسن اهلذال شيخ عشائر عزنة، وخالفه ابن عمه فهد بن دغيم اهلذال وأذن هل بالعبور 

يننا لوقت آخر، أما ايلوم فالواجب أن نقف مع إخواننا إننا نرتك ايلوم العداوة القديمة ب) :وقال هل
(، فزنل عجيم السعدون وخيم عنده، فأرسلت بريطانيا قوة عسكرية املسلمني يف اجلهاد ضد األعداء

بقيادة القائد الربيطاين جلمن للهجوم عليه ومعهم فهد بن عبد املحسن اهلذال، فتصدى هلم عجيم 
شمر وترك أهله عندهم، وتوجه إىل تركيا شماال، فأكرموه ومنحوه ومن معه فهزمهم، ثم ارحتل إىل 

 (322)بدلة كرموش.

  م:0001هزيمة جيوش احللفاء يف الغرب والرشق سنة 

اليت بدأت فيها جيوش اخلالفة العثمانية تتصدى جليوش احلملة الصليبية ىلع أراضيها  ويف هذه الفرتة
)اجليش الرويس األرثوذكيس شماال، واجليش الربيطاين الربتستانيت جنوبا، واجليش الفرنيس 

اكنت جيوش احللفاء تواجه أكرب هزيمة عسكرية يف محلة بايلبويل  الاكثويليك وحلفائه غربا(
الة ، تلك احلملة اليت تصدى هلا اجليش العثماين ببسسطنبولإحتالل مضيق البسفور وا للسيطرة ىلع

 بهرت قادة جيوش احللفاء، وأوقعت بقواتهم عرشات اآلالف من الضحايا، وأدت إىل سقوط احلكومة 

 لعثمانينياريطانية مصابة بمدافع صور من معركة بايلبويل اليت انترص فيها اجليش العثماين وتظهر فيها سفن ب
 وقتىل من اجلنود األسرتايلني اتلابعني للجيش الربيطاين

                                                           

 .430-432اتلحفة انلبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية ص (312)
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فقد أخفقت )وكما يقول فرومكني:  م، وإقالة ترششل عن القيادة العسكرية0001الربيطانية يف مايو 
األوساط السياسية الربيطانية يف استيعاب حقيقة جوهرية، ويه أن قيادة قوات الرب وابلحر 

حلرب، وأن احللفاء هم اجلانب اخلارس يف احلرب ادلائرة يف الرشق، وأن اجلانب الربيطانيني خيرسون ا
ني سرتايلني وانليوزنلديني والربيطانيألهو اجلانب الرابح، وأن شجاعة وصمود اجلنود االعثماين اآلخر 

 .(323) (والفرنسيني، اكنت تماثلها شجاعة وصمود خصومهم العثمانيني

  معركة كوت العمارة:هزيمة اجليش الربيطاين يف 

 خنادق العثمانيني أثناء حصار كوت العمارة                                                      

ويف الوقت اذلي استطاع اجليش العثماين هزيمة احللفاء يف الغرب، جنح أيضا يف هزيمتهم يف الرشق، 
العمارة، ذلك اجليش اذلي حترك منذ  حيث استطاع يف العراق أن حيارص اجليش الربيطاين يف كوت

حنو ابلرصة، وقد تراجع أمامه اجليش  م2/00/0001أن أعلنت بريطانيا احلرب ىلع ادلولة العثمانية يف 
يوما، حاول  012العثماين، مما دفع الربيطانيني للتقدم، حىت حارصهم اجليش العثماين يف العمارة مدة 

أي وسيلة، فلم ينجحوا، حيث تم تدمري القوات الربيطانية الربيطانيون خالهلا فك احلصار عنهم ب
م، وتم اقتياد اجلنود اذلين أنهكهم 0001بريل سنة أاملحارصة، إىل أن استسلم قائدها دون رشط يف شهر 

اجلوع واملرض إىل األناضول، حيث مات أكرثهم يف الطريق، ولم يبق منهم ىلع قيد احلياة سوى عدد 
الف إصابة، وثالث وعرشون ألف إصابة يف القوات اليت جاءت من آعرشة  مقليل، بعد أن حلق به

اكنت هذه مذلة قومية أخرى حلت بربيطانيا ىلع يد العدو )، وىلع حد فرومكني أجل إنقاذها
                                                           

 .131والدة الرشق  (313)
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العثماين، اذلي اكن الربيطانيون دائما يعتربونه عديم الفاعلية، واكن املكتب العريب يف القاهرة يعزتم 
 .(321)( م0002مل خترييب داخيل يف وقت الحق من اعم سحقه بواسطة ع
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 الفصل الثاني

 .املتحدة العربية واململكة العربية اثلورة مرشوع
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 :اإلعداد الربيطاين للثورة العربية وخيانة ادلولة العثمانية 

قلب تس يتال لقد اكنت االستخبارات الربيطانية قبل احلرب العاملية شسنوات طويلة تعد هلذه اثلورة
 العرب، بعد خيانتهم لدلولة العثمانية اليتبعض زعماء وقادة موازين احلرب لصالح بريطانيا ىلع يد 

اكنوا يعملون كموظفني تابعني هلا يف والياتها، وقد رفض الضباط العرب يف اجليش العثماين اتلورط 
وا أن الساكن العرب لم يغري) :كما يقول فرومكني ، فقد ثبتبعضهميف هذه اخليانة اليت تورط فيها 

ءهم ليس فقط لإلسالم، بل للحكومة العثمانية أيضا، وقد جاء والءهم، وأن اجلنود العرب أظهروا وال
يف مذكرة أعدتها املخابرات الربيطانية ىلع أساس مقابالت مع الضباط العرب األرسى يف معسكرات 
أرسى احلرب، أن معظم الضباط اكنوا يف احلقيقة مؤيدين للحكومة العثمانية، وحىت األقلية منهم 

تطع بوازع الضمري أن تقبل القيام بثورة مسلحة وابلالد يف مواجهة اليت لم تكن مؤيدة لم تس
 .(321)(العدو

 توماس لورنس امللقب بـ )لورنس العرب(               سليمان فييض                                                   

 
اجليش الربيطاين  م بعد احتالل1/0002وهذا ما عرب عنه سليمان فييض للاكبنت لورنس العرب يف 
 للبرصة حيث تم استجواب فييض ىلع يد لورنس اذلي سأهل:

أليس الرتك أعداءكم؟ ألم يكن مستعبديكم؟ ألم تكونوا تؤلفون اجلمعيات الرسية للتخلص )
 منهم؟

                                                           

 .233والدة الرشق  (315)
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لم فقال: أما الرتك ف -اذلي اكن سكرتريا جلمعية اإلصال  اليت يرأسها انلقيب-فرد عليه فييض 
ولم يكن أي فرق بني الرتيك والعريب سواء من جهة احلقوق أو من جهة الوظائف يف يستعبدونا قط، 

ادلولة واجليش، فالرتيك والعريب متساويان يف ادلرجات واحلقوق والوظائف، وكما أن الرتيك يكون 
رسية لوايلا ومترصفا كذلك العريب، ولك الوظائف يف بالدنا تقريبا بيد أهل ابلدل، أما تأيلفنا اجلمعيات ا

وعملنا ضد األتراك فأسباب ذلك الزناع تنحرص يف أمور حمددة، ولو لم حتدث احلرب لاكنت ابلالد 
 .(322)(العربية قد حصلت ىلع أكرث مطابلها

 :اخلطط الربيطانية لصناعة الزاعمات العربية 

الت حتت زلقد طلب لورنس من فييض أن يقوم بتدبري أمر اثلورة ضد العثمانيني يف املناطق اليت ما 
حكمهم، ووعده رجعل أموال ابلنك حتت ترصفه، وكذا لك ما حيتاجه من السال  من أجل اثلورة، 
وعندما اعتذر فييض عن ذلك حمتجا بأنه ال نفوذ هل وال عشرية يستطيع حتريكها أجابه لورنس 

،  جانبإن املال اذلي سأجعله حتت أمرك هو اذلي جيعل انلاس يلتفون حولك من لكالعرب بقوهل: )
فإذا نصبت لك خياما عديدة يف جهة من الرب، وعينت لك عددا كبريا من احلراس واخلدم، وهيأت 
الزاد، وبذلت األموال واهلدايا والعطايا أصبحت رئيسا مطااع، وأقبل انلاس إيلك أفواجا، ومجعت لك 

 .(329) (ه وقيت!يف مدة وجزية جيشا عظيما ال يقاوم، وال أهمية ملا تذكره من تألم الشعب فإن

وهذا يفرس كيف ظهرت فجأة زاعمات يف اخلليج واجلزيرة العربية يف مطلع القرن العرشين، لتشك 
حتالفات قبائلية كربى، وتقود جيوشا عشائرية جرارة ال يستطيع أحد مجعها إال اذلهب الربيطاين 

 أفغانستان والعراق!واتلخطيط الربيطاين والسال  الربيطاين، وهو ما نشاهد مثله ايلوم يف 

لقد وجدت بريطانيا ضاتلها ليس يف الضباط العرب يف اجليش العثماين، واذلي يشك العرب فيه نسبة 
وال يف قادة األحزاب واملنظمات العربية الرسية، وال يف الزعماء السياسيني يف املدن كبرية جدا، 

 !الصحراء العربية يف احلجاز وجند واخلليجبل يف واألمصار، 
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 :اتلخطيط الربيطاين للقضاء ىلع قبيلة العجمان يف األحساء 

بريطانيا، جنحت ادلولة العثمانية يف  املدعوموبعد معركة جراب وانتصار ابن رشيد ىلع ابن سعود 
ا من اليت يمتد نفوذه-تشكيل حتالف بني ابن رشيد وقبيلة العجمان القوية بقيادة ابن حثلني 

لتستطيع بذلك حتييد ابن سعود وشل حركته، حىت  -شماالويت الك مدينةإىل جنوبا حساء ألا
يستطيع ابن رشيد تقديم ادلعم لدلولة العثمانية يف حربها ادلائرة يف العراق مع الربيطانيني هناك، 

 .صمودهموقد قدمت ادلولة العثمانية دعما مايلا للعجمان مقابل 

م خططت بريطانيا لرضب 0001سنة  1وبعد توقيع بريطانيا معاهدة دارين مع ابن سعود يف شهر  
استفاد ابن سعود فائدة كبرية من توقيع معاهدة القطيف حساء فقد )ألالعجمان أعداء ابن سعود يف ا

ذا شيد، هيف إمداد بريطانيا هل بالسال  اذلي اكن يف حاجة ملحة إيله ملقاتلة العجمان حلفاء آل ر
باإلضافة للمساعدات انلقدية، واملساعدات العينية، كما سهلت هل بريطانيا استرياد اذلخرية حلسابه 

 .(321) (اخلاص من ابلحرين، حىت يستطيع أن ييف باحتياجات احلملة اليت وجهها ضد قبائل العجمان

رسالة إىل املقيم  -م0009-0001واكن وكيال من -راي جوقد أرسل الوكيل السيايس يف الكويت ويلم 
السيايس الربيطاين يف اخلليج العريب يؤكد هل دعم ابن رشيد للعجمان، ودعم العثمانيني هل، وقد 

، هبعرشين ألف جني -كما يقول فيليب-دعمت بريطانيا ابن سعود من أجل القضاء ىلع العجمان 
ية دلحر ذلخرية واملعدات احلربوألف بندقية، ومهد هل الوكيل السيايس يف ابلحرين السبيل السترياد ا

 (320).العجمان

وقد قامت بريطانيا باتلنسيق بني مبارك الصبا  وابن سعود، للقضاء ىلع خطر العجمان جنوبا وكرس 
شوكتهم، يلتمكن ابن سعود بعد ذلك من اهلجوم ىلع حائل شماال، واتفق ابن سعود ومبارك ىلع 

م، قبل 0001سنة  2حساء يف شهر ألووصل ابن سعود إىل احتريك قوات مشرتكة تلنفيذ اهلجوم املرسوم، 
، غري (كزنانمعركة )أن تصله قوات الكويت بقيادة سالم بن مبارك، وهجم ابن سعود ىلع العجمان يف 

أنهم جنحوا يف هزيمته وقتل أخيه سعد بن عبد الرمحن، فانسحب ابن سعود إىل اهلفوف حيث أرسلت 

                                                           

 .35/  3تاريخ اخلليج لزكريا  (313)
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حة واذلخرية من ابلحرين ىلع الفور، كما جاء يف برقية الوكيل السيايس إيله احلكومة الربيطانية األسل
 (391).م2/1/0001يف ابلحرين إىل املقيم السيايس يف اخلليج العريب بتاريخ 

وقد بلغ عدد قوات ابن سعود أربعة آالف مقاتل، وقد تعرضت هلزيمة شنيعة ىلع يد العجمان، 
 (390)وتكبدت خسائر فادحة يف املعركة.

واتباع  حساء،أل، ووصول جيش سالم الصبا  إىل امن ابلحرين وصول املدد العسكري الربيطاينوبعد 
مبارك  مرأيف الكويت اذلي رسمها ابتداء والربيطاين أيدها الوكيل السيايس اليت -اخلطة العسكرية 

م من م بعد أن تم حمارصته0001سنة  كتوبرأجنح ابن سعود وسالم يف هزيمة العجمان يف شهر  -بها
الكويت، حيث استقبل مبارك الصبا  شيوخ العجمان  حنوثالث جهات، مما اضطرهم للرحيل شماال 

 (392).استقبال الئقا بعد أن رشط عليهم لزوم اهلدوء

ن حساء منهم، حىت يتفرغ ابألوقد اكنت اخلطة الربيطانية تهدف إىل فتح الطريق للعجمان إلخالء ا 
بعد ذلك للهجوم ىلع حائل، وقد اكن مبارك يسري ىلع هدي ما يشري به سعود للمهمة اليت ستولك إيله 

عليه الوكيل السيايس يف الكويت، واذلي اكن قد وضع خطة مبارك يف اهلجوم ىلع العجمان من ثالث 
حساء، وكرس شوكتهم، أرادت أن ألجهات، فلما حتقق لربيطانيا ما تريد من إخراج العجمان من ا

من  يرض دة يلكونوا حتت املراقبة، وهو ما نفذه مبارك، غري إن ابن سعود لمحتارصهم يف منطقة حمد
إنين لم أحارب ) :مبارك أن يقوم حبماية أعدائه العجمان، وهلذا أرسل ابن سعود إيله رسالة جاء فيها

 .(393)(العجمان إال إكراما لك

ن يتحرك ضمن املرشوع حساء اكنت بإيعاز من مبارك، اذلي اكألوهو ما يؤكد أن حرب العجمان يف ا
دفعت  ، وقدالربيطاين املحكم، واذلي جنحت بريطانيا يف توظيف اجلميع من أجل إجناحه وحتقيقه

                                                           

 .123-122تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (320)

 الوثائق الربيطانية. نقال عن 134عبد العزيز وبريطانيا  (321)

واكن هذا بإيعاز بريطاين تلحييد العجمان وفرض إقامة ، 121-124تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (322)
 جربية عليهم بعيدا عن خطوط املواجهة بني حلفائها وابن رشيد.

 .213/  2تاريخ الكويت خلزعل  (323)
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القبائل ثمن هذا املرشوع فادحا من خالل ما تعرضت هل من تهجري وقتل وترشيد من أراضيها ششك 
ملا تعرض هل اهلنود احلمر يف تماما  مجايع، وحمارصتها يف مناطق معزولة كإقامة جربية، وهو شبيه

 (391)!ىلع يد األجنلو سكسونأمريكا 

م، بعد أن قام بتنفيذ لك ما يشري به عليه الوكيل 0001سنة  ويف مبارك بعد ذلك يف شهر نوفمربوقد ت
، واكنت قد تعهدت هل بريطانيا مقابل وقوفه مع احللفاء السيايس الربيطاين يف الكويت مدة عقد اكمل

احلكومة الربيطانية يف لك األزمان بقاء الشيخ مبارك وورثته وخلفاءه شيوخا ىلع الكويت، أن تضمن )
ومنذ اللحظة اليت احتلت فيها القوات الربيطانية العراق ظلت احلكومة الربيطانية حمافظة ىلع 

 .(391)(تعهداتها والزتاماتها جتاه شيخ الكويت

لعريب زالت شعوب اخلليج ا لفائها يف املنطقة، وماويه اتلعهدات نفسها اليت تعهدت بها بريطانيا حل
ال ز تدفع ثمنها بايلا إىل ايلوم بمصادرة حقها الطبييع كبقية شعوب العالم يف اختيار حكوماتها، وما

االستعمار وفيا بالزتاماته هلا، وما زالت يه وفية بالزتامها جتاه مرشوعه االستعماري الصلييب يف 
 شعوبها وسيادتها واستقالهلا!املنطقة ىلع حساب حرية 

 1وقد اكنت بريطانيا حني وفاة مبارك قد وطدت عالقتها بابن سعود، ووقعت معه معاهدة محاية يف 
إذ سيحل ابن سعود حمل مبارك الصبا  يف استكمال  أي بعد وفاة مبارك ششهر واحد، م،0001ديسمرب 

 تنفيذ املرشوع الربيطاين يف املنطقة.

م أمرت بريطانيا جابر املبارك برتحيل العجمان من الكويت، وأمرته بمنعهم من 0001/ 02/ 22ويف 
الزتود باملؤن من سوقها، وحارصتهم شماال يف صفوان جنوب الزبري وفرضت عليهم إقامة جربية يف 

ذهب  ة، وقدهذه املنطقة، ملراقبتهم حىت ال يقدموا ادلعم حلائل أو للسعدون حلييف ادلولة العثماني

                                                           

من القبائل يروون قصصا مروعة ملا تعرضوا هل ىلع يد حلفاء  وما زال بعض كبار السن من الرجال والنساء (324)
 بريطانيا وطريانها من حروب وقتل وترشيد أصبح أكرثه يط النسيان إال أن اتلاريخ ال ينىس!
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للسعدون، وقسم آخر حلائل، وقد جنحت بريطانيا بعد ضغطها ىلع العجمان  العجمان قسم من
  (392).وحمارصتهم، وقطع اإلمدادات عنهم، يف احلصول منهم ىلع تعهد بلزوم اهلدوء

وقد بعثت بريطانيا الكولونيل هاملتون الوكيل السيايس حلكومة اهلند الربيطانية يف الكويت إىل 
م وقىض مدة ثالثة أسابيع يف الرياض، واكن هدف بعثته تشجيع ابن سعود 0009رياض يف آخر سنة ال

ل، وحمارصة احلاميات العثمانية فيما وراء حدود العراق الغربية، وفرض احلصار ىلع ئىلع مهامجة حا
يرىض  نطرق اإلمداد عرب الصحراء بني دمشق واألتراك، ووضع سياسة سلمية بني ابن سعود والعجما

 (399).بها الطرفان

وقد أثار هاملتون مع ابن سعود املشالكت اليت ختص عددا من القبائل يف املنطقة اكلعجمان والعوازم 
وقد عرض ابن سعود ىلع حساء، ومطري، خاصة مشلكة مغادرة مطري والعوازم الكويت وتوجههم لأل

ويت شيخ العجمان ابن حثلني، وأن هاملتون أن يرد مطري والعوازم إىل الكويت، شرشط أن تطرد الك
 (391).يقطع ابن حثلني اتصاالته مع ابن رشيد، ووافق هاملتون ىلع هذه الرشوط

 وقد كتب هاملتون باقرتاحاته حلكومته وتضمنت:
 رغبة ابن سعود يف معاملة بريطانيا هل كمعاملتها للرشيف حسني. .0

 م جند(.)جاللة حاك بريطانيا بلقبرغبته باعرتاف بريطانيا بمركزه يف جند، وأن حيظى من  .2

كما يرغب بأن ختضع وتدين هل مجيع القبائل العربية يف وسط اجلزيرة العربية وتشمل عزنة  .3
ومطري وعتيبة وبين هاجر وادلوارس واملناصري وبين عبد اهلل من مطري والعجمان والظفري 

ريق بريطانيا عن طوشمر، وأن تصبح هذه القبائل حتت سيادته، وأن حيصل ىلع تفويض من 
 املقيم الربيطاين يف اخلليج العريب يعرتف بموجبه بتبعية هذه القبائل لسلطته.
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يتعهد ابن سعود مقابل ذلك بعدم ادلخول يف عالقات مع أي دولة غري بريطانيا، كما يمتنع  .1
  (390).عن اتلعرض للقبائل العربية أو القوى احلليفة لربيطانيا

إخضاع قبائل املنطقة الرئيسية العصية لسيطرة ابن سعود من خالل وهذا ما حتقق فعال حيث تم 
ادلعم املايل والعسكري اليت قدمته بريطانيا هل مقابل تنفيذ مرشوعها االستعماري للمنطقة، 

حساء، واليت اكنت تستلم خمصصاتها من خزينة ادلولة ألواضطرت القبائل الرئيسة يف جند وا
 ة لربيطانيا، بعد سيطرتها ىلع املنطقة! العثمانية، إىل اخلضوع واتلبعي

  الزبري:املحمية الربيطانية لقبيلة العجمان جنوب 

واذلي اكن يميل إىل دعم  م0009كما قامت بريطانيا بعد وفاة جابر وتويل سالم الصبا  للحكم سنة 
بعقد تسوية مع لك من ابن سعود وسالم الصبا  وشيوخ العجمان والسما  هلم بدخول الكويت )

م تم االتفاق بموجبها ىلع أنه بموجب إرادة صديق بريطانيا ابن سعود، وبعد 0001مارس  1العجمان يف 
توسط الشيخ سالم للعجمان اذلين هم حتت راعيته اآلن، فقد وافقت احلكومة الربيطانية أن جتعل 

ة اعم من نهاية احلرب، رشيطة انتقاهلم إىل ماكن آخر حتميهم فيه جنود قبائل العجمان حتت محايتها ملد
بريطانية، وتوافق عليه بريطانيا، وأال يدخلوا الكويت إال بترصيح من املندوب الربيطاين يف العراق 
وبعد موافقة مسبقة من شيخها، وأن تعترب مقاطعات الكويت خارجة عن حدود القبيلة، وأنه بعد 

تفاقية من قبل شيوخ العجمان ينقلون إىل الزبري إىل حني حتديد ماكن آخر الستقرارهم توقيع هذه اال
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فيه، وأن هذه القيود ال تفرض ىلع أفراد العجمان اذلين يعيشون يف الكويت واذلين يشتغلون يف صيد 
 .(311)(اللؤلؤ ويف حياتهم العامة، وإنما تفرض ىلع الشيخ ابن حثلني وأتباعه من الشيوخ ابلارزين

حىت يستطيع ابن سعود اتلقدم شماال يلحتل حائل عدوة  فرض احلصار عليهمواكن اهلدف من  
بريطانيا اليت ما تزال املدينة الرئيسية الوحيدة يف جند يف هذه الفرتة اليت ترفض اتلعاون مع بريطانيا 

سبب نيون بذلك، شضد اخلالفة العثمانية، ولم يستطع ابن سعود اهلجوم عليها بعد أن أمره الربيطا
وجود العجمان يف جانبه اجلنويب والرشيق، مما حدا بربيطانيا لطردهم وحمارصتهم شمال الكويت يف 

 أبعد نقطة عن ابن سعود، يلتفرغ للمهمة اليت أولكته بالقيام بها.

وقد اكن السبب يف ترحيل العجمان من الكويت إىل صفوان، هو ما وصل بريطانيا من معلومات بأن 
اكن يميل قلبيا مع ادلولة العثمانية وحليفها ابن رشيد، واكنت  -للتأثري ادليين عليه-ر املبارك جاب

صلته به قوية، وسىع لإلصال  فيما بينه وبني ابن رشيد، اذلي وصل بقواته، حىت نزل ىلع اجلهراء، 
 ن إال ميناءوأرسل رسالة يطمنئ الكويت فيها إىل حسن نواياه، حيث لم يعد أمامه طريقا للتموي

الكويت، بعد أن أصبحت ابلرصة والزبري حتت االحتالل الربيطاين، وهو ما عرض حائل للخطر بقطع 
طرق اتلجارة عنها وحمارصتها، وقد علمت بريطانيا بهذه احلركة، فأرسلت برسالة جلابر، نصت ىلع 

ل قيامه بالتشاور الاكمل أنه ال حيق هل بموجب املعاهدة أن يدخل يف أي عالقة ودية مع ابن رشيد، قب
مع السلطات الربيطانية، وقد اعتذر جابر هلا بأنه اكن حياول إقناع ابن رشيد باتلحالف مع بريطانيا، 
غري أن بريطانيا ظلت تشك يف موقفه، وأرسلت هل رسالة تهديد وحتذير شديد اللهجة، أعلن جابر 

هة ا، وقد أمرته بمنع قوافل اتلجارة املتجبعدها خضوعه املطلق لربيطانيا، ورغبته يف تنفيذ رغباته
 (310).حلائل ومصادرتها، فنفذ األمر

وبعد أن حكم سالم الصبا  بعد أخيه جابر اذلي لم يعش طويال تعاطف سالم مع العجمان مليوهل  
ادلينية مع ادلولة العثمانية، وأخذ يدعمهم ضد ابن سعود رسا، إىل أن توسط كوكس بينهما ىلع أن 

عود عن تهديد الكويت رشيطة أن يقوم سالم بطرد العجمان إذا جلأوا إيله بعد هجوم يكف ابن س
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لكويت اكن يود توسيع إمارته ىلع حساب مناطق العجمان يف اوالواقع أن شيخ ابن سعود عليهم )
اجلنوب فساعدهم ىلع اثلورة ىلع ابن سعود بتوزيع األسلحة عليهم مما جعل مركز ابن سعود حرجا 

 .(312)(جانبمن لك 

 سالم املبارك الصبا            جابر املبارك الصبا                                                 

ويالحظ أن جابر املبارك وبعده سالم املبارك لم حيكما طويال، والكهما لم يكن خملصا لربيطانيا، 
 والكهما تويف يف ظروف بامضة!

م، حيث أوضح 0002سنة  00وقد ألح ابن سعود يف طلب مقابلة مع كوكس وتمت يف العقري يف شهر  
ل شماال، وأن ذلك يعود ئابن سعود لكوكس سبب فشله يف تنفيذ ما طلب منه ششن هجوم ىلع حا

 عينحلروبه مع العجمان وآل مرة، وأنه ال يستطيع مواصلة احلرب يف جبهتني يف آن واحد، وقد 
لوسائل اليت تمكن ابن سعود من جتهزي محلة عسكرية قوية ضد ااع العقري هذا ببحث الطرق واجتم

 (313).ابن رشيد

لم تمض مدة طويلة ىلع استقرار العجمان يف شمال الكويت حىت حدثت بينهم وبني قبيلة ) غري أنه 
أبدى ابن سعود مطري وقبيلة اهلواجر عدة اشتبااكت، كما هامجوا بعض القوافل انلجدية، وعندما 

استياءه من ذلك، وجهت احلكومة الربيطانية حتذيرات إىل شيوخ العجمان وتركهم النتقام ابن سعود، 
ويف الوقت نفسه أبلغت السلطات الربيطانية ابن سعود أن يف إماكنه اختاذ ما يراه مناسبا تلأديب 

مان انتهت باستسالمهم العجمان، ونتيجة ذللك سنحت الفرصة البن سعود تلوجيه غزوة ضد العج
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وا اليت لم يكون اإلخوان، حيث اعرتفوا به إماما عليهم، واخنرطوا يف صفوف م0000وخضوعهم هل يف اعم 
 .(311)(قد انضموا إيلها بعد ألنهم اكنوا يتوجسون من نوايا ابن سعود الرامية إىل إضعافهم

جلأ إىل تطبيق سياسة احلصار اتلجاري بعد مؤتمر العقري، وهو ولم يقترص ابن سعود ىلع ذلك بل ) 
املؤتمر اذلي خرج منه بانما الكثري من قبائل الكويت وأراضيها، وذللك أدرك أن كثريا من القبائل 
اليت انتقلت تبعيتها إيله اكلعوازم والعجمان ومطري هلا عالقات وثيقة بالكويت، واكن من الطبييع إذا 

جتاري أن تعود االتصاالت بني هذه القبائل وبني األقسام اليت استمرت حتت تبعية ما حدث اتصال 
 وإنما اكنت تتم مصاهرات -املتاجرة :أي–الكويت، إذ أن انلجديني اكنوا ال يكتفون فقط باملسابلة 

 بينهم وبني قبائل الكويت، وملا اكن ابن سعود خيىش من وجود هذه العالقة فقد تشدد يف فرض احلصار
اتلجاري، ألن ذلك من شأنه أن يقف حائال أمام اتصاالت قبائله بقبائل الكويت اليت يه يف حقيقة 

 .(311)(األمر جزء منها

وهكذا دفع شعب اخلليج واجلزيرة والقبائل الرئيسة يف املنطقة ثمن املخطط الربيطاين اخلطري، اذلي 
يتقاسمون عشائرها وأراضيها، اليت طاملا جزأ الشعب والقبيلة الواحدة، بني حلفاء بريطانيا اجلدد، 

يت ها الياعشت عليها حرة عزيزة موحدة، وتلحارصها بريطانيا يف اكنتونات جديدة، وتلقسم أراض
اعشت عليها قرونا طويلة لصالح دويالت الطوائف اجلديدة اليت لم يكن هلا أي وزن أو وجود قبل 
حتالفها مع االستعمار الربيطاين اذلي اكفأها ىلع ذلك برتويض القبائل هلا، وإحاكم السيطرة عليها، 

ال تلصبح جزءا منها هل  ومد نفوذها إىل داخل الصحراء من خالل سال  ابلحرية والطريان الربيطاين،
اكمل احلقوق ىلع األرض اليت اكنت يف األصل هلا، بل تلتحول إىل فئات دخيلة ىلع أراضيها، خاضعة 
لسيطرة األرس اليت ضمنت بريطانيا هلا احلكم ششك ورايث نهايئ، واعرتفت هلا باألرض والسلطة 

يكون هلا شعب، تلبدأ أزمة اهلوية يف والرثوة وحق منح امتياز انلفط، قبل أن تصبح دوال، وقبل أن 
اخلليج واجلزيرة العربية، وتلدفع شعوب املنطقة رضيبة االحتالل الربيطاين، ورضيبة قيام دويالت 
الطوائف، وإقطاعيات األرس احلليفة هل، ورضيبة سقوط ادلولة العثمانية املوحدة لك مدنها وقبائلها 
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مية املوحدة حتت ظل اخلالفة منذ ظهور اإلسالم إىل مدة مخسمائة اعم، بل وسقوط ادلولة اإلسال
 سقوطها يف احلرب العاملية الصليبية اثلامنة ىلع العالم اإلساليم! 

 

  م0002اثلورة العربية واالحتالل الصلييب للحجاز ومؤتمر الكويت سنة: 

د اجليش بايلبويل ىلع يمعركة يف الوقت اليت اكنت جيوش احللفاء جتر أذيال اخليبة واهلزيمة، بعد و
أكرث مداعة لذلهول يف م، رجع مارك سايكس إىل نلدن حيمل خربا )0001العثماين، ويف أواخر سنة 

ذلك احلني، وأهميته أكرث ديمومة، إنه نبأ شاب عريب بامض ادىع أمام سايكس أنه وأصدقاءه 
روفا ويق، ال يشء اكن معيستطيعون مساعدة بريطانيا ىلع كسب احلرب، اكن اسمه حممد رشيف الفار

 . (312)(آلنانذاك، وقليل ما هو معروف عنه آعن الفارويق 

   املتحدة:مرشوع اململكة العربية 

رض ، اذلي عأمري مكة الرسية والرشيف حسنيالقومية لقد اكن الفارويق وسيط املنظمات العربية 
ىلع بريطانيا وقوف العرب معها، مقابل االعرتاف حبقهم يف إقامة دولة عربية تضم اجلزء العريب 
اآلسيوي من ادلولة العثمانية، أي الشام، والعراق، واجلزيرة العربية، واكن الرشيف قد اتفق مع 

م أن 0001ة يف خريف املندوب السايم الربيطاين يف مرص هرني مكماهون منذ بداية احلرب العاملي
دون أن يقف مع بريطانيا ماديا، فاملهم أن ال يستخدم ماكنته الروحية دينية يلزم احلياد كقوة روحية 

ضد بريطانيا، غري أن موقف بريطانيا تغري بعد هزيمتها يف بايلبويل، وبعد لقاء الفارويق اذلي أكد 
يش العثماين، وأنها قادرة ىلع اثلورة للربيطانيني أنه يمثل منظمات عربية رسية خلف خطوط اجل

ضد ادلولة العثمانية، إذا ضمنت بريطانيا إقامة مملكة عربية واحدة كما طلب الرشيف حسني، وقد 
اقتنع الربيطانيون بأن اثلورة العربية يه األمل الوحيد إلنقاذ جيوش احللفاء اليت اكنت تقاتل يف 

 سبيل 

                                                           

 .135والدة الرشق  (331)
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  (319).ة بايلبويل يف مضيق ادلردنيلإنقاذ أروا  جنودها، عند أطراف جزير

اكن انلرص حليف اجليش العثماين مدة سنتني من اندالع احلرب العاملية األوىل وكما يقول  لقد
اكن أداء ادلولة العثمانية يف زمن احلرب ناجحا جناحا مدهشا، فقد اكنت حتارب ىلع ثالث )فرومكني: 

م، وسحقت قوات اهلند الربيطانية 0002إىل  0001جبهات، فهزمت بريطانيا وفرنسا يف الفرتة ما بني 
خلف  وأوقفت قوات الغزو الرويس يف الشمال، واكن األداء العثماين -يف العراق-الزاحفة يف الرشق 

 .(311)(خطوط العدو أيضا مثريا لإلعجاب

 املندوب السايم هرني مكماهون            الرشيف حسني أمري مكة                                       
  الربيطاين يف مرص                                                                                                   

م، يه اليت ستؤدي 0002لقد اكنت ثورة الرشيف حسني، وخيانة العرب يف اجلزيرة العربية، يف يونيو  
إىل قلب املوقف، وإىل كسب بريطانيا احلرب العاملية األوىل، وإنقاذ احللفاء من هزيمة اكنت قد 

 حتققت ىلع يد اجليوش العثمانية!

  جاز:للحبداية اثلورة العربية واالحتالل الربيطاين 

من  هلقد بدأ الرشيف حسني بثورته العربية بعد أن طلب من ادلولة العثمانية نصف مليون جني
اذلهب، تلجهزي جيش ملواجهة الربيطانيني، ومحاية احلجاز، ويف نفس الوقت استلم دفعة من بريطانيا، 

م، طلب من بريطانيا محاية 0002تلجهزي اثلورة ىلع اخلالفة العثمانية، وبعد إعالنه للثورة يف يونيو 
 أنه لم يتعاطف معه أحد من سواحل احلجاز، ملنع أي إنزال عثماين حبري ىلع سواحل ابلحر األمحر، إال

                                                           

 .200-131والدة الرشق  (332)

 .233والدة الرشق  (333)
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م إيله، وال إىل احللفاء أية ضم إيله أي وحدات عربية يف اجليش العثماين، وال انضفلم تن) العرب
اكنت قوات احلسني مؤلفة من بضعة آالف من وشخصية سياسية أو عسكرية يف ادلولة العثمانية، 

 جماتهم ىلع احلاميات العثمانية يف مكة،رجال القبائل، اذلين حيصلون ىلع دعم مايل من بريطانيا، وه
لم يكن هناك أي تأييد منظور للثورة يف أي جزء من العالم ووالطائف، واملدينة، وجدة، قد صدت، 

العريب، وقد هبت السفن والطائرات الربيطانية نلجدتها، فهامجت جدة، وما أن ضمن الربيطانيون 
اعدة وا تقدمهم إىل ادلاخل ملسأ من اجليش املرصي، بدالسيطرة ىلع امليناء، حىت أنزلوا جنودا مسلمني

الرشيف يف السيطرة ىلع مكة واملدينة، وهكذا سيطر األسطول الربيطاين ىلع ساحل شبه اجلزيرة ىلع 
 .(310)(ابلحر األمحر، وأقام وجودا بريطانيا ىلع الرب يف املوانئ

 لثورةن يراهن الرشيف حسني ىلع تأييدها لبل حىت املنظمات الرسية العربية يف الشام والعراق، اليت اك
اكنت تعارض شديد املعارضة خمططات بريطانيا جتاه الرشق األوسط، واكنت اعزمة ىلع مساندة )

ادلولة العثمانية ملواجهة اخلطر األوريب، وظلت وفية ملا عزمت هل، لقد فضلت احلكم اذلايت، أو 
 .(301) (حكم املسلمني األتراك ىلع حكم املسيحينياالستقالل إذا أمكن حتقيقه، وإال فإنها تفضل 

ومع أن هؤالء كثريا ما يوصفون لقد اكن القوميون العرب خيتلفون عن القوميني الغربيني آنذاك )
بأنهم قوميون، إال أنهم لم يطابلوا باالستقالل، بل بقدر أكرب من املشاركة، ومن احلكم املحيل، واكنوا 
راضني إىل حد كبري بأن يكون احلكم إىل حد كبري حكما تركيا، ألن األتراك مسلمون، وهم خالفا 

اتهم قائمة يف إطار ديين، أكرث مما يه قائمة يف إطار ملا اكن عليه القوميون األوربيون، أناس معتقد
 مع طريقة عيش أورباعيشهم علماين، فقد اكنوا يعيشون ضمن أسوار مدينة اإلسالم، وال يتطابق 

ضمن العالم املسييح منذ مطلع القرون الوسطى، ذلك أنه ىلع غرار املدن اليت شيدت يف العالم العريب 

                                                           

وما زالت املأساة تتكرر، فقد اكنت بريطانيا باألمس حتتل السودان باجليش املرصي، . 242-241والدة الرشق  (333)
وحتتل احلجاز باجليش املرصي، وايلوم تقوم اجليوش العربية بتسهيل مهمات دخول اجليوش الصليبية، وتفتح املطارات 

شعبية، وجتند بريطانيا وأمريكا من األفغان ومن العراقيني  هلا، وتزودها بكل املؤون والوقود، وحتميها من أي مقاومة
 من يقاتلون نيابة عنها يلحتل الصليبيون أرضهم ثم يعلنوا ىلع العالم لقد حتررنا!

 .243والدة الرشق  (330)
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ة املسلمني تقع ضمن دائرة، نقطة املركز فيها يه املسجد، ولم يكونوا يف القرون الوسطى، اكنت حيا
 .(300)(يمثلون مجاعة أثنية

مليون جنيه إسرتيلين، أي  00لقد أنفقت بريطانيا ىلع ثورة الرشيف حسني العربية من أجل إجناحها 
كري تقدم عس ما يقارب أربعمائة مليون دوالر شسعر العملة احلايل، ولم تستطع اثلورة حتقيق أي

لوال الطريان وابلحرية الربيطانية، لقد اكنت القنابل، والقذائف الربيطانية يه اليت أسقطت جدة، 
اذلي خلف كيتشرن ثم مكماهون يف منصب احلاكم العام الربيطاين يف -قد كتب رجيينادل وينغت و

 نصيبنا فيها، بعني الريبةلقد نظر املسلمون اعمة حىت اآلن إىل ثورة احلجاز، وإىل ) :قائال –مرص
 .(302)(والكراهية، وإنه ألمر هام أال نسمح بأن يبدو احلسني فاشال ئلال تسوء سمعة بريطانيا

 ضباط بريطانيون وفرنسيون يف ينبع باحلجاز                          ابلعثة العسكرية الفرنسية يف الوجه                

 بارالند  الاكبنتالضباط الربيطانيون )الاكبنت مونتغمري و               يلع وعبد اهلل ضباط من اجليش املرصي مع      
  الكيتون( يف وادي العيصواملالزم  جارود و واملالزم                        بالقرب من املدينة ابين الرشيف حسني        

                                                                                                                                                  بالقرب من املدينة                                                                                                                      
                                                           

 .113والدة الرشق  (331)

 .151-250والدة الرشق  (332)
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 ىلع ابلحراألمحر بريطانية حربية يف ميناء الوجه سفنتواجد     
 للرشيف حسني ومنعا ألي إنزال عثماين مساندة  

 حمارصون يف برئ درويش بالقرب من  سجناء أتراك       حتت راية الرشيف حسنياملنورة دخول القوات إىل املدينة  
 املدينة املنورة                                      مارك سايكسوزير اخلارجية الربيطاين اليت صممها    
 

                   زيارة للثكنة رجدةالكولونيل ويلسون والعقيد بريمون يف               م0009ظهر حصانه يف جدة جورج ىلع  لويد        
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  تأييد بريطانيا والوقوف معها:مؤتمر القبائل يف الكويت لإلعالن عن 

بعد أن رأى العالم بأنه لم يقف أحد يف العاملني العريب واإلساليم مع ثورة الرشيف، بل نظر املسلمون 
إيلها ىلع أنها خيانة لإلسالم، قامت بريطانيا برتتيب مؤتمر عريب إعاليم لشد أزر الرشيف، وإثبات 

 من أجل دعم ثورة الرشيف-عقدت احلكومة الربيطانية اجتمااع موسعا يف الكويت تأييد العرب هل، و
دعت إيله جابر بن مبارك، وابن سعود، وم، 00/0002/ 23بتاريخ  -حسني اليت لم يتعاطف معها أحد

شيخ من شيوخ عشائر قبيلة مطري، والظفري، والعجمان، وغريهم من شيوخ القبائل،  ةوخزعل، ومائ
يس كوكس كبري الضباط الربيطانيني يف العراق، اذلي أعلن يف املؤتمر عن نيات ريمر بوترأس املؤت

بريطانيا احلسنة جتاه العرب، وأنها ترغب يف استعادة جمدهم، وتوحيدهم ومجع لكمتهم، يلكونوا كتلة 
ووجه أي هجوم خاريج ىلع بالدهم، ورضورة أن تعود اخلالفة للعرب،  ، ليستطيعوا صد(303)واحدة

إن جاللة ملك بريطانيا يستحسن إسناد منصب اخلالفة إيلك ويساعدك ) :مته البن سعود قائاللك
وقد حتدث ابن سعود يف لكمة مطولة عن عداوته لدلولة العثمانية اليت فرقت العرب، (، يف حتقيقه

 وتعهد بتحالفه مع بريطانيا اليت تسىع حلمايتهم وتوحيدهم، كما أكد للحضور بأن الرشيف حسني
هو األصلح يلكون خليفة ىلع العرب، وقد أثارت لكمته إعجاب املسئولني الربيطانيني ملا أبداه ابن 
سعود من محاس للتعاون معهم ودعمهم يف حربهم ضد اخلالفة العثمانية! بينما لم يزد جابر يف لكمته 

أما ) الرشيدكويت مؤرخ ال(، ويف رواية واحد من العرب ولن خيالف ما يتفقون عليهىلع قوهل بأنه )
جابر فقال قوال أكربه انلاس ألجله قال: حنن مسلمون، فإذا ما أمجع املسلمون ىلع شخص، فنحن هل 

ائل ، ووجهوا برسوقد خرج املؤتمرون بإعالن دعمهم املطلق لربيطانيا ضد ادلولة العثمانية، (طائعون
ابن املؤتمر تقليد جابر بن مبارك ووقد تم يف هذا اتلأييد للرشيف حسني بإيعاز من الربيطانيني، 

 للخدمات اجلليلة، وهو أىلع وسام يقدم حللفاء بريطانيا، وقد بعث الربيطاين سعود وسام فارس اهلند
حرضة ) :بربقية إىل نائب ملك بريطانيا يف اهلند يشكراه ىلع الوسامني جاء فيها ابن سعود وجابر املبارك

ب جاللة امللك املعظم واإلمرباطور، نشكر عواطفكم صاحب السعادة حاكم اهلند العام ونائ

                                                           

والشعارات اليت رفعها واألهداف اليت أعلن عنها، ومؤتمر وقارن بني هذا املؤتمر ومن وراءه وما قيل فيه  (333)
م يف نلدن، وما قيل فيهما، ومن اكن يرأسهما، 2112م يف أملانيا، واملعارضة العراقية سنة 2110املعارضة األفغانية سنة 

  جاهلا!هلا ورويرتب شئونهما، تلعرف أن املرسحية نفسها ما زالت تعرض مشاهدها يف العالم اإلساليم وإن تبدل أبطا
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ىلع انلياشني السامية الشأن،  الكريمة بتنازلكم باتلهنئة
اليت تعطف بها صاحب اجلاللة امللك املعظم ىلع املخلصني 
الصادقني، إننا نقبل هذه اتلعطفات بمزيد الشكر واالمتنان، 

لصة، باخلدمة اخلا دائما اكسبني رضاكم أن نكون وونرج
بعد (، وقد داع كوكس وملحوظني بعني عنايتكم اجلليلة

  (301).ابن سعود لزيارة ابلرصةهذا املؤتمر 
 
  

   

 

 

 زيز بن سعود عند زيارته للبرصةـعبد الع   
    زييةـلـني اإلجنـا انلياشـحـتلة متوشـاملح   
             ليت قدلها إياه ملك بريطانيا تقديرا خلدماتها 

عندما أرسل الوزير لربيطاين  م0001لقد ظهرت فكرة عقد هذا املؤتمر القبيل يف الكويت يف ترشين  
إن العرب ) :السري شمربلن إىل نائب امللك يف اهلند يأمره باالهتمام لكسب والء شيوخ العرب وجاء فيه

وجه  م0002، ويف نهاية (مرتددون وقد يقفون مع األتراك إذا حنن لم نبذل الوسائط الفعالة يف اإلغراء
كوكس دعوة إىل ابن سعود وابن صبا  وإىل أكرث من مائة شيخ من شيوخ العشائر العربية ورضب 

 (301).هلم موعدا يف الكويت

م وحرضه رجانب ابن سعود وجابر الصبا  والشيخ خزعل 0002نوفمرب سنة  23وقد عقد هذا املؤتمر يف )
 . (302)(حساء وجنوب العراقألة يف اأكرث من مائة من رؤساء العشائر العربي

                                                           

 .105/  3، وخلزعل 231، وتاريخ الكويت للرشيد 134العالقات بني الكويت وجند  (334)

 .33/  3تاريخ الكويت السيايس خلزعل  (335)

 .33/  3تاريخ اخلليج العريب  (331)
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وقد ورد يف الوثائق الربيطانية ذكر شيوخ قبيلة مطري والعجمان والظفري وغريهم ممن حرضوا ذلك 
املؤتمر بدعوة من كوكس، مما يؤكد أن بريطانيا بتوجيهها ادلعوة هلم مبارشة اكنت تتعامل معهم يف 

اين اذلي يتعامل مع القبائل ششك مستقل عن شيوخ هذه الفرتة، كما اكن احلال يف فرتة احلكم العثم
إىل  م كتابا22/00/0002املوانئ واملدن، فقد بعث الكرنل ويلسن املندوب الربيطاين يف جدة بتاريخ 

 الرشيف حسني يف مكة خيربه باالجتماع اذلي تم يف الكويت ورد فيه:
رب فيها أنه عقد يس كوكس خيريالسري ب تسلمت برقية من املقيم السيايس الربيطاين يف اخلليج العريب)

اجتمااع يف الكويت حرضه ابن سعود وشيخا الكويت واملحمرة، وحوايل مائتني من رؤساء عشائر شمر 
لخ وقد ألىق هؤالء الشيوخ خطبا ضد تركيا، وشكروا بريطانيا ىلع ما أظهرته للعرب دائما إ ...والظفري

 .(309)(لخإ ...من مساعدة وعطف

تفصيال عن املؤتمر وما دار  م0/0/0009يس كوكس نفسه بتاريخ ريتقرير مطول كتبه بكما جاء يف 
ة وأنه تمت مراسل ...وذكر حضور شيوخ عشائر األسلم من شمر، وشيوخ الظفري، وشيوخ مطريفيه 

شيوخ عزنة فهد اهلذال وابن مهيد وجزاع بن جمالد شيخ ادلهامشة وغريهم لالنضمام إىل اتلحالف 
 (301)لخ.إ ...عنه مؤتمر الكويتاذلي أسفر 

اذلي حرضه مائتا شيخ من شيوخ القبائل ىلع قدم املساواة مع -وقد جنحت بريطانيا يف هذا املؤتمر 
بتشكيل أكرب حتالف قبيل يف اجلهة الرشقية من اجلزيرة العربية، ملواجهة  -ابن سعود وابن صبا 

اإلعداد للثورة العربية مع الرشيف حسني وقبائل كما جنحت يف الوقت نفسه يف -ادلولة العثمانية 
واذلي سيكون هلما  -احلجاز، يف اجلهة الغربية من اجلزيرة العربية، ودعم اجلميع ماديا وعسكريا
 (300).أكرب األثر يف ترسيخ الوجود االستعماري الربيطاين يف اخلليج واجلزيرة العربية

هم تولة العثمانية، حتت شعار القومية العربية، ووعدن ادلعبريطانيا فكرة استقالل العرب  تتبن لقد
 ، اليت تضم اجلزيرة(اململكة العربية املتحدة)باحلماية واملساعدة ىلع حتقيق هذا اهلدف، بإقامة 

                                                           

 .301و 234و 223/  2 اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية (332)

 .152-151و143/  3الربيطانية اجلزيرة العربية يف الوثائق  (333)

وتأمل كيف جنحت بريطانيا وأمريكا يف تشكيل حتالف قبائيل وسيايس الحتالل أفغانستان والعراق فما أشبه  (333)
 ايلوم بابلارحة!
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العربية، والشام، والعراق، أي اجلزء العريب اآلسيوي من ادلولة العثمانية، كما جاء يف تعهدات هرني 
 .(111)( ن قصد لكمات شديدة االتلواء، قصد منها أال يلزم نفسه شيشءاستخدم عمكماهون اذلي )

أخىش أن يكون املندوب السايم قد حصل ىلع ): تلك اتلعهدات اليت قال عنها نائب امللك يف اهلند
انطباع بأين من املؤمنني بإنشاء مملكة عربية موحدة برئاسة الرشيف، هذا اتلفكري بعيد لك ابلعد 

احلقيقية، ولكن اعتقد أنه من املناسب نلا مجيعا أن نعطي قادة احلركة العربية هذا عن آرايئ 
 .(110)(االنطباع

 
 

 

                                                           

 .201والدة الرشق  (400)

 وعود وعقدتأمل يف هذه العبارة فيه توجز لك الطريقة االستعمارية الصليبية يف قطع ال. 202والدة الرشق  (401)
ََّمااملعاهدات ثم اتلنصل منها كما حذر منهم القرآن يف قوهل تعاىل: } واْ  لك  َبَذه   اَعْهد   اَعَهد  ْنه م فَِريق   َنّ  {!ِمّ
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 :مرشوع اخلالفة العربية حتت السيادة الربيطانية 

ونقل  بدعمبإقامة )اململكة العربية املتحدة(، بل و طليس فقالرشيف حسني  بريطانيا توعدلقد 
 اخلالفة إىل عريب صميم من آل بيت انليب حممد!

 منشور موجه من الرشيف حسني إىل الضباط واجلنود العرب
 م0001ألقته الطائرات الربيطانية ىلع اجليش العثماين يف فلسطني سنة 

لقد اكنت إاعدة اخلالفة إىل شبه اجلزيرة العربية )وىلع حد قول فرومكني يف كتابه والدة الرشق: 
انتهاء  للمنافسة مع روسيا اليت ستتبع ادل حممد يه اسرتاتيجية كيتشرن اليت رسمها استعدادحيث مو

احلرب ضد أملانيا، ولكن أىن للعرب اذلين اكنوا يعيشون يف اإلطار السيايس لشبه جزيرة العرب أن 
اكنوا  ونبل اكن الراجح أال يدركوا أن كيتشرن ووينغيت والكيت كيتشرن...يفهموا ما يدور يف ذهن 

قارصين عن فهم طبيعة اخلالفة، إن االنشقاق بني السلطتني ادلينية وادلنيوية اذلي وضع ابلابا يف 
يف  واأأخطمواجهة اإلمرباطور يف أوربا القرون الوسطى ليس هل وجود يف العالم اإلساليم، لقد 

اعتقادهم أن اخلليفة يمكن أن يكون زعيما روحيا فقط، ذلك أن احلياة لكها يف اإلسالم بما فيها 
احلكومة والسياسة تقع يف نطاق حكم الرشيعة حبيث أن املسلمني السنة، والسلطان العثماين، وأمري 

د فة حاكم وقائمكة منهم، يرون أن سلطة اخلليفة بصفته حايم الرشيعة يه سلطة شاملة، إن اخللي
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يف املعركة، مثلما هو إمام يف الصالة، واكنت خطة كيتشرن تدعو ابن سعود زعيم الطائفة الوهابية، إىل 
 .(112)( االعرتاف بالسلطة الروحية حلاكم مكة السين

ختطط ملا بعد احلرب، واكنت أخىش ما ختشاه وقوف  -من خالل رجاهلا يف املنطقة-لقد اكنت بريطانيا 
إىل صف أملانيا أو روسيا،  -بما يملكه من سيطرة روحية ىلع العالم اإلساليم-لعثماين اخلليفة ا

فيشك بذلك خطرا ىلع مصالح بريطانيا يف اهلند ومرص، حيث الشعوب اإلسالمية األكرث عددا حتت 
يلكون مرشحها هو اخلليفة، وبما أن انليب حممدا ودل يف شبه ) احلكم الربيطاين، فعملت بريطانيا

اجلزيرة العربية فقد شجعت الرأي القائل بأن اخلليفة جيب أن يكون من شبه اجلزيرة العربية، وقد 
رأت مزية ذلك يف سهولة سيطرة األسطول الربيطاين ىلع ساحل شبه اجلزيرة العربية، وبذلك تستطيع 

يفة داخل ب خلبريطانيا أن تعزل اخلليفة عن نفوذ منافسيها األوربيني، وأنه ما إن تتمكن من تنصي
 .(113)(اجلزيرة العربية حىت تتمكن من اتلحكم باإلسالم، وأن أمري مكة مرشح عريب للخالفة

يف مؤتمرها يف الكويت لرتويج هذا الرأي عن طريق ابن سعود اذلي اكن من أشد بريطانيا وقد جنحت 
 .احلارضين محاسة هلذه اخلطة الربيطانية

ة إماكنية حلول زعيم من شبه اجلزيرة العربينيا ابلحث يف )لقد اكنت قضية حيوية بالنسبة لربيطا
سة يف نت األماكن املقدصديق لربيطانيا حمل السلطان العثماين يف مركز خليفة املسلمني... وملا اك

مكة واملدينة ضمن احلجاز، فإن من حيكم احلجاز هو يف وضع قوي للحفاظ ىلع حق املسلمني 
 .(111)(احلجالربيطانيني يف مواصلة أداء 

لقد اكن خمطط حتريك القبائل يف اجلزيرة العربية وثورتها ضد ادلولة العثمانية من اخرتاع رجيينادل 
عندما اكن حاكما اعما للسودان، قبل أن حيل حمل مكماهون -م 0001وينغيت، اذلي طر  الفكرة سنة 

لورنس يف إقناعه  وقد جنح توماس -يف مرص كمندوب سايم لربيطانيا يف مرص وحاكم اعم فيها

                                                           

 .115والدة الرشق دليفيد فرومكني  (402)

وهذا ما حتقق هلا فعال بعد ذلك بإقامة حكم هاشيم يف مكة حتت انلفوذ الربيطاين وما تاله ، 103والدة الرشق  (403)
 من ترتيبات بلقاء هذا انلفوذ! 

 .112والدة الرشق  (404)
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استخدام قبائل الرشيف حسني كقوات غري نظامية، يف حرب عصابات، حتت قيادة بريطانية، ب
ويكون هو ضابط االتصال اذلي سيتعامل معه فيصل بن احلسني، اذلي سيقود تلك القوات، اليت 

يف إسقاط  تفشلت يف حتقيق أي نرص عسكري، مع ما دفعته بريطانيا هلا من اذلهب واألسلحة، وفشل
املدينة املنورة، اليت اكنت حتميها حامية عثمانية، غري أن القبائل بقيادة فيصل، وتوجيه الضباط 
الربيطانيني، جنحت يف قطع سكك احلديد اليت تربط الشام باحلجاز، لقطع املدد عن حامية املدينة 

 (111)وحمارصتها. 

م، 0009م، إىل خريف 0002ا ما بني خريف سنة لقد جنحت اخلالفة العثمانية يف الصمود يف وجه أعدائه
ت بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، جراء اهلزائم اليت تعرض يف بينما انهارت مجيع احلكومات يف دول احللفاء،

  (112)هلا قواتها، يف لك ماكن، ىلع يد اجليش العثماين.

 صلييب وقيادته للحملة الصليبية:-اتليار السيايس الصهيو 

، واكن يؤمن بأن الرشق سيكون السبب يف كسب يف نلدن جورج رئيسا للوزراءلقد أصبح لويد 
احلرب، واكن ينطلق من كره شديد لدلولة العثمانية، ويتبىن طموحات الصهيونية يف فلسطني، واكن 
يتوقع قيام وطن قويم يهودي فيها، حتت حكم بريطانيا، لقد اكن أول رئيس وزراء بريطاين جيعل من 

 (119).باية وهدفا يف حد ذاته، ال جمرد طريق ووسيلة حلماية مصالح بريطانيا يف اهلند الرشق األوسط

لقد اكنت السياسة االستعمارية اإلمربيايلة الطاغية قد بلغت ذروتها يف هذه الفرتة، وقد صاحبها 
الفساد املايل، ومضاربات بالعقارات، فساد سيايس عريض يف لك احلكومات الغربية تمثل يف )

ل ما وقد وصف ترشش (تيازات السكك احلديدية، وامتيازات الاكبل ابلحري لالتصاالت والربقيةوبام

                                                           

 .255والدة الرشق  (405)

 .253والدة الرشق  (401)

 .213والدة الرشق  (402)
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ال مثيل هل إال يف اعلم العصابات يف اكن جيري يف فرنسا من فساد يف استغالل السلطة بأنه )
  .(111)(شياكغو

لقد اكنت تلك احلكومات اليت تعاين لك ذلك الفساد يه اليت ختطط للسيطرة ىلع اخلالفة العثمانية، 
سطنبول قد خلبت أبلاب السياسيني الغربيني بعظمتها، حىت قال ترششل حني إاليت اكنت اعصمتها 

 بايلبويل:شن محلته العسكرية يف 
فكروا بما تمثله القسطنطينية رشقا، إنها أهم هذه واحدة من أعظم احلمالت العسكرية يف اتلاريخ، )

من نلدن، وباريس، وبرلني، جمتمعة يف مدينة واحدة، فكروا شسيطرتها ىلع الرشق، وفكروا بما يعنيه 
 .(110)(سقوطها

لقد صمدت ادلولة العثمانية يف مواجهة لك الظروف القاسية املعاكسة، وقد تم إسقاط لك احلكومات 
ء يف احلرب ضد ادلولة العثمانية، فسقطت حكومة اسكويث يف بريطانيا، اليت أدخلت دول احللفا

رينه فيفياين يف فرنسا، وحكومة القيرص يف روسيا، وقامت اثلورة ابللشفية فيها سقطت حكومة و
م، وخرجت بذلك روسيا من احللفاء، ورفضت االشرتاك يف احلرب، وقد اكن لصمود ادلولة 0009سنة 

 (101).ها يف مضيق ادلردنيل، أكرب األثر يف سقوط تلك احلكوماتالعثمانية، وصمود جيش

لقد رفضت الواليات املتحدة آنذاك دخول احلرب مع احللفاء، وقد حذر الرئيس األمريكي ويلسون 
اذلي اكن قبل ذلك يؤيد مسح تركيا من اخلريطة، واكن همه يف الرشق األوسط منصبا ىلع دعم -

ة من خطورة أهداف احلرب اإلمربيايل -قة، لزنعته املسيحية ادلينيةاإلرسايلات اتلبشريية يف املنط
االستعمارية، وعندما اطلع ىلع اتفاقية سايكس بيكو، وغريها من االتفاقيات الرسية، اليت تهدف 

                                                           

ته ديك تشيين ورشكاألسبق نافس نائب الرئيس جرى يف العراق وأفغانستان حيث توهو ما ، 215والدة الرشق  (403)
هايل بريتون وغريه من املسئولني األمريكان وحلفائهم العرب ىلع نهب ثروات املنطقة حتت شعار حتريرها من األنظمة 

  االستبدادية وإقامة أنظمة حكم ديمقراطية!

 .223والدة الرشق  (403)

 .223والدة الرشق دليفيد فرومكني  (410)
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هذه خطة لكها سوء، وهذا ما قلته بللفور، ) :إىل تقسيم ادلولة العثمانية بني احللفاء، قال رافضا هلا
 .(100)(من الرشق األوسط ماكنا يستودل حربا يف املستقبل إنهم جيعلون

مؤسسها تيودور هرتزل يف دلى اذلي اكن حماميا دلى احلركة الصهيونية و-وقد جاء لويد جورج 
إىل احلكومة وهو يتطلع إىل احتالل فلسطني ىلع وجه اخلصوص، وإقامة وطن  -م0013بريطانيا سنة 

ىل (، واكن يطمح إىل إاعدة فلسطني إراسة تعايلم الكتاب املقدسترىب ىلع د) قويم لليهود فيها، لقد
احلياة من جديد وفق ما ورد عنها يف الكتاب املقدس، واكن ىلع معرفة تامة باالجتاهات املسيحية 
اإلجنيلية، اليت تدعو إىل تقدم الصفوف من أجل إاعدة فلسطني لليهود، وهذه االجتاهات يه اليت 

وعقيدته، كواحد من أبرز الصهاينة املسيحيني يف بريطانيا، وهو االجتاه  شلكت عقلية لويد جورج
األكرث شيواع بني الطبقات العليا يف املجتمع الربيطاين، اذلين يؤمنون بأن املسيح املخلص لن يعود 
إال إذا اعد ايلهود إىل فلسطني، وهو ما ظلت ادلولة العثمانية ترفضه بكل شدة، حىت ويه يف أضعف 

ها اتلارخيية، كما سيفتح إاعدة ايلهود إىل فلسطني الطريق لربيطانيا للتدخل املبارش يف شئون فرتات
ادلولة العثمانية، بدعوى محاية ايلهود، كما تفعل روسيا مع املسيحيني األرثوذكس، وفرنسا مع 

حتالفها  ةمسيحي-الطائفة املارونية يف بلنان، كما عزز هذه السياسة الربيطانية واتلطلعات الصهيو
ه شأن أراد لويد جورج شأنمع اتليارات الليربايلة يف بريطانيا اليت اكنت جتد ادلعم من ايلهود، لقد )

وودرو ويلسون، اذلي اكن اهتمامه يف الرشق األوسط موجها إىل املدارس واإلرسايلات الربوتستانتية 
، وهو ما أدى إىل إعالن وعد بلفور (األمريكية، أن تتوىل بالده ما اكن يعتربه عمل الرب يف املنطقة

 (102).م بإقامة وطن قويم يهودي يف فلسطني0009سنة 

                                                           

اكن الرئيس األمريكي يرفض تقاسم ادلولة العثمانية يف الوقت اذلي بدأت . 233-233و234والدة الرشق  (411)
الواليات املتحدة تأخذ ماكنها ىلع املرس  ادلويل دون أن يكون هلا نصيب األسد من الغنيمة، وهو مشابه ملوقف فرنسا 

خلسارة رشاكتها انلفطية، ومع ذلك رص  الرئيس رشاك  الرافض ايلوم من احتالل بريطانيا والواليات املتحدة للعراق
 بأن فرنسا لن تقبل بهزيمة جيوش احللفاء يف العراق!

لسن حول تنفيذه يقارن بني ترصيح الرئيس األمريكي آنذاك وودرو و .302 -300والدة الرشق دليفيد فرومكني  (412)
وإعالنه أنه يقوم بمهمة لكفه بها الرب، وأن محلته ستكون مهمة وعمل الرب يف املنطقة، وترصحيات جورج بوش اثلاين 

محلة صليبية يلتأكد صحة ما قاهل رئيس الوزراء الصهيوين شمعون برييز يف كتابه )معركة السالم( بأن السياسة 
ريكي األم األمريكية ال ترتكز وال تقوم ىلع ادلوالر بل ىلع اتلوراة يف عهديه القديم واجلديد، وكما يعزو الرئيس

 نيكسون يف كتابه )ما وراء السالم( سبب انلرص ىلع الشيوعية لكون الواليات املتحدة )دولة حتت خيمة الرب(!
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وهكذا جنحت بريطانيا يف حتريك القوميتني العربية وايلهودية ملواجهة ادلولة العثمانية يف احلرب 
 يفالعاملية، وكما قامت بدعم العرب مايلا وعسكريا للثورة، عملت أيضا ىلع تشكيل كتيبة يهودية 

 اجليش الربيطاين من أجل حتقيق أهدافهما.

لقد اكنت احلرب ىلع ادلولة العثمانية بكل أبعادها حربا صليبية، توجهها العقيدة املسيحية املتطرفة 
يف ميوهلا الصهيونية، كما عرب عن ذلك يلو أيمريي مساعد أمني الرس يف جملس الوزراء الربيطاين 

 :احلريب حني قال
جنلرتا، الشغوفة بالكتاب املقدس، واليت يغلب الكتاب إيات املتحدة، ما من بدل سوى فيما عدا الوال)

 .(103)(املقدس ىلع تفكريها، يعترب دائم الرغبة يف عودة ايلهود إىل وطنهم القديم

مات سيأيت ايلوم اذلي تتحقق فيه لك) لقد اكن لويد جورج رئيس الوزراء الربيطاين اجلديد يؤمن بأنه
(، واكن رجال حكومته يؤمنون بأنه ال تعارض بني طموحات عود شعب إرسائيل إىل أرضهاألنبياء وي

القوميتني العربية وايلهودية، وأن فلسطني، والعراق، واجلزيرة العربية، جيب أن تظل ضمن انلظام 
 (101).اإلمرباطوري الربيطاين وحتت سيطرته، حىت بعد انتهاء االنتداب، وبعد استقالهلا

تفاهم بريطاين فرنيس باتلحالف مع العرب رؤية سايكس للمستقبل تقوم ىلع حتقق )لقد اكنت 
 .(101)( وايلهود واألرمن، جيعل اإلسالم عديم األذى

                                                           

 .311والدة الرشق  (413)

وهو ما تم فعال، فقد ظلت حتت سيطرة بريطانيا إىل أن سلمت العهدة إىل أمريكا وما تزال ، 312والدة الرشق  (414)
 الوالكء لالستعمار يف املنطقة كما هم!اتلحالفات كما يه واحللفاء و

وهو ما جيري ايلوم ىلع أرض الواقع من خالل اتلحالف الغريب العريب لفرض ثقافة . 321والدة الرشق لفرومكني  (415)
إسالمية جديدة يف مناهج اتلعليم واإلعالم ترفض حق األمة يف مقاومة االحتالل، حتت ذريعة ماكفحة اتلطرف 

لزيا رايس تلعلم العالم اإلساليم قيم اإلسالم السامية ادلاعية للتسامح اليت نسيها ات كوندواإلرهاب، حىت جاء
املسلمون، يف الوقت اذلي تدك جيوشها املدن يف العراق وأفغانستان ششك هميج إجرايم ال مثيل هل يف اتلاريخ اإلنساين 

 وجريح ومهجر!حىت بلغ ضحايا هذه احلرب الصليبية مخسة ماليني عرايق بني قتيل 
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لقد اقرت  سايكس ىلع حكومته دعم إثارة القبائل العربية خلف خطوط ادلولة العثمانية، ووافقت 
 (102).ح الربيطانيةشرشط عدم االلزتام للعرب بأي تعهدات قد ترض باملصال

وقد تم إقامة حفل يف نلدن، نظمه االحتاد الصهيوين، بعد اإلعالن عن وعد بلفور بثالثة أيام، حرضته 
وفود عربية، ويهودية، وأرمينية، حتدث فيه اجلميع عن رضورة ميض اجلميع قدما يف مساعدة بعضهم 

حتفاء واإليمان بعاطفة محاسية بقرب رو  اتلوراة، واالبعضا، ضد ادلولة العثمانية، وقد ساد احلفل )
(، فقد اكنت انلبوءة اتلوراتية يه ادلافع األول اليت دفعت بريطانيا دلعم إقامة حتقيق نبوءة قديمة

الوطن القويم ايلهودي ىلع أرض فلسطني، لقد صدر وعد بلفور بتشاور مع أمريكا، وفرنسا، 
 (109).ام الغريب اكفةوإيطايلا، والفاتياكن، ووجد ترحيبا دلى الرأي الع

 م:0009سنة  ( الحتالل الشام وفلسطنيالعربية-احلملة )الصليبية 

دموند اللنيب إحترك القائد الربيطاين،  وبعد سقوط اجلزيرة العربية والعراق حتت السيطرة الربيطانية
من مرص بقواته يلحتل فلسطني، وقد استطاع لورنس أن يشرتي بعرشة آالف جنيه عودة أبو تايه 

نويب ج شيخ قبائل احلويطات يف شمال اجلزيرة العربية الغريب، اذلي جنح يف احتالل ميناء العقبة
م، وصار بإماكن األسطول الربيطاين أن ينقل رجال القبائل العرب إىل 2/9/0009فلسطني، بتاريخ 

يطاين القائد الربفلسطني، وصار بإماكن قوات الرشيف حسني، أن تقدم مساعداتها الفعلية حلملة 
اللنيب القادمة من مرص تلحتل الشام وفلسطني، وقد تم منح فيصل بن احلسني رتبة جرنال بريطاين 

ع، اكنت برئ السب -حتت إمرة القائد اللنيب، ويف الوقت اذلي اكنت قوات اللنيب تتقدم ىلع خط غزة 
ورنس يطانية، واكن لقوات فيصل تناوش اجليش العثماين وتشاغلها، ىلع اجلنا  األيمن للقوات الرب

جيند القبائل العربية ويشرتيها باذلهب، تلقطع سكك احلديد، ولتسهيل مهمة تقدم القوات 
م، ويلحتفل رئيس الوزراء 00/02/0009الربيطانية، تلحتل فلسطني، ويلدخل اللنيب مدينة القدس يف 

                                                           

 .323والدة الرشق  (411)

وانظر كيف اجتمع العرب وايلهود يف نلدن لالحتفال بوعد بلفور، قبل اكمب ديفيد وأوسلوا . 334والدة الرشق  (412)
إىل الرو  الصليبية الطاغية دلى الرؤساء الغربيني يف تلك الفرتة وقارنها بالرو  الصليبية اليت  رشسبعني سنة! وانظ

حترك بوش وبلري وبريلسكوين رئيس وزراء إيطايلا وعدائه الرصيح لإلسالم، يف دول تديع العلمانية ويه ما تزال 
 ن وسلطانه يف العالم الغريب!ختوض حربا صليبية ىلع العالم اإلساليم يلظهر جليا مدى تأثري ادلي
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كن بتحرير القدس تم نهإ) كتبقد ( وأقدس مدينة يف العالمالربيطاين يف عيد امليالد بتحرير )
االستيالء ىلع القدس أظهرت قوات فيصل (، وبعد )العالم املسييح من اسرتداد أماكنه املقدسة

العربية، بقيادة ضباط عرب وبريطانيني جدارتها يف احلرب، واكنت تقوم حبملتها من رشق األردن، 
 .(101)( هل بالزحف ىلع دمشق وصار اللنيب يف وضع يسمح

  ضابط سيايس بريطاينمارك سايكس                 الربيطاين إدموند اللنيبرنال اجل                      
 الرشيف حسنيم راية ممصو                                                                                              

نيب، بل إنها أكرث أهمية من القدس وبغداد، واكن يقود اللقائد لقد اكنت دمشق يه اهلدف اثلاين لل
جيوشه حتت رايات عديدة، ومنها راية قوات الرشيف حسني العربية، اليت صممها مارك سايكس، 
وقد جعل ألوانها األبيض، واألسود، واألمحر، واألخرض، رمزا لألجماد العربية، اليت يريد إحياءها 

صنع أعالم الرشيف، من قبل هيئة اإلمداد العسكرية الرشيف حسني، وقد أمر سايكس ب
الربيطانية يف مرص، وتسليمها للحجاز، لقد وضع علم القومية العربية الربيطانيون، وصنعه 
الربيطانيون، يف الوقت اذلي اكنت قوات اللنيب تزحف تلحتل دمشق، وتلقيم بريطانيا مملكة عربية، 

 (100).يطانيةأو كونفدرايلة عربية، حتت السيطرة الرب

                                                           

 .343-344والدة الرشق  (413)

وها قد اعدت بريطانيا تلحتل العراق وتلقوم بوضع علمه اجلديد وترتيب لك ما يلزم من ، 352-351والدة الرشق  (413)
 أجل إقامة نظام ديمقرايط جديد بعد قرن اكمل يف مشهد مرسيح ضاحك يعرض نفس األدوار ونفس األحداث! 



104 
 

  جنود يف اجليش العريب خالل ثورة الرشيف حسني حيملون العلم اذلي صممه الضابط الربيطاين مارك سايكس  

 ويالحظ أن هذا العلم اذلي صممه الربيطانيون هو األكرث شيواع إىل ايلوم يف العالم العريب!

يف تشكيل حتالف عريب يهودي ساهم يف احتالل بريطانيا لفلسطني،  الصليبية لقد جنحت بريطانيا
والشام، وقد تم برتتيب بريطاين مجع فيصل بن احلسني ووايزمان زعيم احلركة الصهيونية اذلي بلغ 

 يقول: من إعجابه بفيصل أن كتب عنه

مهتم بفلسطني، جتمع به، إنه قائد ذيك جدا، وصادق جدا، وهو غري أإنه أول قويم عريب حقييق )
 !(وينظر نظرة احتقار لعرب فلسطني، بل إنه ال يعدهم عربا

 وايزمانزعيم احلركة الصهيونية حاييم فيصل بن احلسني مع 
 م0001 سنةيف اللقاء اذلي تم يف سوريا برتتيب بريطاين 

إن احلركة القومية العربية موجودة خارج فلسطني، واحلركة اليت يقودها األمري ): وقال عنه ويلم غور 
فيصل ليست خمتلفة عن احلركة الصهيونية، وجيب ىلع احلركة الصهيونية أن تعد احلركة العربية، 
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(، وقد تقبل فيصل فكرة اتلعاون العريب ومركزها احلجاز أصال، حركة زميلة، ذات مثل سامية
 (121).ة قيام وطن قويم يهودي يف فلسطنيايلهودي، وفكر

هذا يف الوقت اذلي اكنت حكومة تركيا الفتاة يف ادلولة العثمانية تشك يف نوايا ساكن فلسطني من 
غري املسلمني، خاصة ايلهود، اذلين استقبلتهم ادلولة العثمانية، بعد فرارهم من اضطهاد روسيا 

يف فلسطني، بعد دخول ادلولة العثمانية احلرب  القيرصية، وعندما أدرك مجال باشا خطر وجودهم
العاملية، قرر طرد مجيع ايلهود املهاجرين، املستوطنني يف فلسطني، فدمر مستوطناتهم، بعد أن أيقن 

إن أقلية صغرية منهم بالغة ... وقد ثبت إىل حد ما أن نبوءته هذه أثبتت صحتها) أنهم مكمن اخلطر
 .(120)( العثمانيةالفعايلة، اكنت تعمل ضد ادلولة 

بريطاين، ) م، تقدمت قوات اللنيب حنو دمشق، واكنت مخسة وأربعني ألف جندي00/0/0001ويف 
وشنت هجومها ىلع القوات العثمانية املدافعة اليت يبلغ  (ونيوزنلدي، وأسرتايل، وهندي، وفيلق يهودي

فيصل حتارصها، وتقطع خطوط تراجعها، فأصبح  الرشيف ، واكنت قواتجندي عددها ثمانية آالف
اجليش العثماين بني فيك كماشة، وقد استسلمت حامية معان يف رشيق األردن للقوات األسرتايلة، 
خوفا من املذحبة اليت قد تتعرض هلا ىلع يد قوات فيصل، وقد أمر اللنيب فيصل بن احلسني، أن يتقدم 

ة من قبل اعصمة إسالمية قد تكون معادية الحتالل ملنع املقاوم) بقواته يلدخل دمشق أوال
(، غري أن اخلطة لم تنجح فقد اكن فيصل ىلع بعد ثالثة أيام، وقد خرج اجليش العثماين من مسييح

املدينة فجأة، واضطرت القوات األسرتايلة ثم الربيطانية دخوهلا، ثم دخلها فيصل برتتيب بريطاين 
م، ويف نفس ايلوم أخربه اللنيب بأن سوريا ستكون حتت 3/01/0001بتاريخ ! فدخل دخول الفاحتني

احلماية الفرنسية، وأنه ال عالقة هل بلبنان اذلي سيكون حتت السيطرة الفرنسية، وفلسطني اليت 
 ستكون حتت السلطة الربيطانية، وقد رفض فيصل وضع سوريا حتت محاية فرنسا رفضا قاطعا، وطلب 

                                                           

 .311-310والدة الرشق  (420)

 .235- 234والدة الرشق  (421)
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 را خارجية بريطانيا وفرنسامارك سايكس وجورج بيكو وزي
 العثمانية بني احللفاء الصليبيني اخلالفة تقسيموخريطة 

أن تكون حتت احلماية الربيطانية، غري أن اتفاقية سايكس بيكو، الربيطانية الفرنسية الرسية 
تقيض بذلك، ولم تكتف فرنسا بإقامة دولة مارونية مسيحية يف جبل بلنان، بل ضمت إيلها مناطق 

 (122).بابلية ساكنها مسلمون، وجعلتهم حتت سيادة حكومة مسيحية حتت محايتها شاسعة

 فيه:موجه للشعوب العربية جاء  م0/00/0001وقد قامت بريطانيا وفرنسا بإصدار بيان مشرتك بتاريخ 
جنلرتا غمار احلرب يف الرشق، يه حترير الشعوب اليت إإن الغاية اليت من أجلها خاضت فرنسا و)

احتالل األتراك حتريرا تاما نهائيا، وإقامة حكومات قومية تستمد سلطتها من اختيار رزحت حتت 
قامة إ الساكن هلا اختيارا حرا، وتلحقيق ذلك اتفقت ادلوتلان فرنسا وبريطانيا ىلع أن تعينا ىلع

                                                           

 .330-322والدة الرشق  (422)
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حكومات وطنية يف لك من سوريا والعراق، ابلدلين اذلين حررهما احللفاء، خيتارهما الساكن، وأن 
 .(123)(تضمنا عدال يساوي بني اجلميع، ويسهل تنمية ابلالد اقتصاديا، ونرش العلم

  سطنبول:إاحتالل القوات الصليبية لعاصمة اخلالفة 

سطنبول، إجيوش احللفاء حتاول إكمال سيطرتها ىلع ادلولة العثمانية باحتالل اعصمتها اكنت وبينما 
ستسالم، قاد مصطىف كمال حرب حترير األناضول، وحمارصتها للخليفة اذلي اكد أن يوقع اتفاقية ا

ادلين، اذلين أثبتوا أنهم أخلص أنصاره، وقد  علماءبعد أن مجع شتات القوات العثمانية، ووقف معه 
عىص مصطىف ومن معه أوامر اخلليفة وحكومته اليت عدها اثلوار أسرية يف يد جيوش احللفاء، ويف 

م، تلقسيم تركيا بني احللفاء، 21/2/0021ون مؤتمرهم بتاريخ الوقت اذلي اكن احللفاء يف نلدن يعقد
 (121).فاجأتهم أخبار انتصارات اجليش العثماين بقيادة مصطىف كمال، ىلع الفرنسيني، وايلونانيني

ويف هذه األثناء اكنت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا ىلع تقاسم اجلزء العريب من ادلولة العثمانية، فمرص، 
واجلزيرة العربية، وفلسطني، واألردن، حتت السيطرة الربيطانية، وسوريا، وبلنان، حتت والعراق، 

السيطرة الفرنسية، كما تم تقسيم أجزاء من األناضول بني ايلونان، وأرمينيا، ىلع أن يبىق قسم من 
ا م، ىلع هذ0021سنة  1تركيا مستقال اسميا، حتت سلطة اخلليفة، وقد وقعت معاهدة سيفر يف شهر 

 (121).األساس

بقيادة مصطىف كمال باختاذ أنقرة مقرا لقيادتهم، وأعلنوا ميثاقهم الوطين  ألتراكوقد قام الضباط ا
يف  سطنبولإاذلي نص ىلع إنشاء دولة وأمة إسالمية تركية مستقلة، وأقر جملس انلواب اجلديد يف 

اليت قسموا فيها تركيا، وقد م، ورفضوا رشوط احللفاء 0021جلسة رسية هذا امليثاق، يف يناير سنة 
سطنبول، واعتقلت القادة السياسيني والعسكريني ونفتهم إىل إحتركت جيوش احللفاء واحتلت 

مالطا، فاكن ذلك نهاية لسلطة اخلليفة العثماين، غري أن قادة املقاومة يف أنقرة اكنوا بعيدين يف هضبة 
                                                           

وهذا ابليان بعينه ومضمونه هو ابليان املشرتك الصادر عن بريطانيا . 433/  5اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  (423)
إقامة ادليمقراطية وتنمية العراق وحتريره من م واحتالهل حبجة 2113والواليات املتحدة قبل شن احلرب ىلع العراق سنة 

 حكومته!

 .454-435والدة الرشق  (424)

 .452والدة الرشق  (425)
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ملان اذلين فروا من قبضة جيوش احللفاء، وتم هم أعضاء الربيلإاألناضول عن قوات احللفاء، وقد جلأ 
تأيلف برملان جديد يف أنقرة، وتأسيس حكومة وطنية، يرأسها مصطىف كمال، وحلت الفوىض العارمة 

اجليش الربيطاين قرب  الرتكية م، هامجت قوات املقاومة01/2/0021يف تركيا، وهضبة األناضول، ويف 
افقت بريطانيا ىلع أن تقوم ايلونان باتلقدم رجيوشها حنو ، حيث اكن السلطان أسريا، وقد وسطنبولإ
سطنبول، وىلع احتالل أزمري، مما دفع السلطان إىل توقيع معاهدة سيفر، وحبثت ايلونان مع بريطانيا إ

إماكنية اتلقدم العسكري حنو األناضول والقضاء ىلع املقاومة فيها نهائيا، وتقدمت حنو أنقرة، حىت لم 
ن سقوطها، وتراجعت قوات املقاومة مخسني ميال للخلف، ثم تصدت املقاومة للجيش يبق ما حيول دو

العالم بانتصاراتها ىلع اجليش ايلوناين، املدعوم  الرتكية م، أذهلت املقاومة0020ايلوناين، ويف صيف 
من احللفاء، ومن بريطانيا ىلع وجه اخلصوص، واذلي أخذ يرتاجع أمام ضغط املقاومة، واستمرت 

سطنبول، وتركيا األوربية، تلحريرها من جيوش االحتالل، وقد وقع القائد إت املقاومة باتلقدم حنو قوا
العام للجيش ايلوناين يف قبضة األتراك، وقد دب الرعب يف قلوب ايلونانيني، حىت كتب رئيس أساقفة 

 :جاء فيهايستغيث فيها وم، رسالة 9/0/0020أزمري يف 
، وادلولة ايلونانية، واألمة ايلونانية، لكها تنحدر اآلن إىل اجلحيم، وما من اهليلينية يف آسيا الصغرى)

 !(قوة تستطيع أن تنتشلها أو تنقذها

ذ ما ، إنقاة، واألمريكية، واإليطايلة، والفرنسيةابلحرية، الربيطاني وقد حاولت أساطيل احللفاء 
يمكن إنقاذه من الفارين من راعيا دوهلا، ومن اجلنود ايلونان، الفارين طلبا للنجاة من الغضب 

م، اكن قد فر مليون ونصف يوناين من تركيا، هربا من قوات 0022الرتيك، ومع حلول نهاية سنة 
، اليت نانيني واألرمناملقاومة، وأخذت دول احللفاء تتنصل من املسئويلة عن الاكرثة اليت حلت بايلو
يطة وإلغائها من اخلرورطتهم دول احللفاء يف هذه احلرب، اليت اكنت تهدف إىل تقسيم تركيا بينها، 

حكومته غري مسئولة بأي شك من وقد اعرتف وزير خارجية الواليات املتحدة آنذاك بأن )نهائيا، 
ست ماكئد دبرت يف القسطنطينية، ولي األشاكل عن األوضاع القائمة، فالواليات املتحدة لم تشرتك يف

مسئولة عن الاكرثة اليت حلت باجليوش ايلونانية، إن دبلوماسية أوربا خالل تلك املدة يه املسئولة 
 .(122)(عن الاكرثة

                                                           

 .115-102والدة الرشق  (421)
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ات سطنبول وقوإوقد واصلت قوات املقاومة الرتكية تقدمها بعد القضاء ىلع اجليش ايلوناين حنو 
م، إىل عقد مؤتمر للصلح مع تركيا، شرشط 02/0/0020ت بريطانيا يف احللفاء اليت حتتلها، وقد دع

توقف تقدم القوات الرتكية، والقبول باملفاوضات، ورضورة وقوف أسرتايلا، ونيوزنلدا، وكندا، وجنوب 
أفريقيا، وغريها من دول ادلمنيون، مع بريطانيا، ضد تقدم القوات الرتكية، وعرب ابليان الربيطاين 

ا قد يفعله العالم اإلساليم، إذا تبني هل أن تركيا ادلولة املسلمة الضعيفة نسبيا، تمكنت عن اخلوف مم)
من إحلاق هزيمة كبرية باحللفاء، إذ أن ذلك قد يشجع بقية العالم اإلساليم ىلع اتلخلص من احلكم 

ن أدركوا ي(، وقد واجهت القوات الرتكية اجليش الربيطاين يف تشنق، واضطر احللفاء اذلاالستعماري
خطورة املوقف للتفاوض مع مصطىف، اذلي اشرتط لقبول املفاوضات تنفيذ ما رشطه امليثاق الوطين 

 سطنبول، وادلردنيل، وتراقيا الرشقية، أي من لك األرايض الرتكيةإالرتيك من انسحاب احللفاء عن 
يد جورج، وونستل ، وهو ما اكن يرفضه من قبل رفضا قاطعا رئيس الوزراء الربيطاين لوالقومية

إذا أخذ األتراك شبه جزيرة بايلبويل ) ترششل اذلي رص  قبل ذلك ملجلس الوزراء بأنه
ح إننا لن نسم) :(، وأكد ذلك رئيس الوزراء بقوهلوالقسطنطينية سنكون قد خرسنا لك ثمار احلرب

ها أهم موقع بأي حال من األحوال، وحتت أي ظرف أن نسمح لألتراك باالستيالء ىلع بايلبويل، إن
 .(129)(اسرتاتييج يف العالم، وجيب أن نقاتلهم نلمنعهم من ذلك

لقد رص  ستانيل بودلوين أحد أعضاء احلكومة من حزب املحافظني يف بريطانيا بأن جورج لويد 
اكن طوال الوقت يتجه إىل احلرب، وقد خطط جلعل بريطانيا ختوض احلرب مع تركيا، ليك تكون )

 .(121)(املسلمنيحربا مسيحية ضد 

وإذا اكن من العرب من وقف مع احلملة الصليبية وساهم يف هزيمة ادلولة العثمانية، فقد اكن منهم 
سطنبول حتت االحتالل واكن من أبرزهم الزعيم اللييب العظيم إمن ساهم يف حترير تركيا بعد سقوط 

انيني يف ايلني يف الشمال والربيطالسيد أمحد اإلدرييس اذلي اكن يواجه يف يلبيا ثالثة حروب مع اإليط
م لطلب املدد فما إن 0009سطنبول سنة إلسفر إىل لالرشق والفرنسيني يف اجلنوب الغريب مما حداه 

م حىت توجه إىل األناضول واستخدم نفوذه ادليين والرويح يف 0001سقطت تركيا حتت االحتالل سنة 
                                                           

 .111والدة الرشق  (422)

 .121والدة الرشق  (423)
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 مدن وأخذ يتنقل بنيكية للجهاد يف سبيل اهلل )إشعال جذوة احلمية ادلينية والغرية العثمانية الرت
األناضول وقراه داعيا انلاس إىل مؤازرة الغازي مصطىف كمال، وأسهمت جهود إمام السنوسية 
باإلضافة إىل اسمه املجيد بقسط وافر ال يقاس بنجا  احلركة الكمايلة بني فاليح األناضول اذلين لم 

بة إيلهم واذلين اكنوا طوال أجيال يعتربون رشفا هلم أن يهبوا تكن اللكمات القومية تعين شيئا بالنس
   .(120)(حياتهم يف سبيل اإلسالم

وإذا اكنت الرو  الصليبية يه اليت أيقظت أوربا املمزقة من سباتها واكنت وراء وعيها بذاتها ووحدتها 
، فإن فقد العاملية األوىلاثلقافية ومن ثم السياسية والعسكرية اليت فاجأت العالم اإلساليم يف احلرب 

الرو  اإلسالمية وضعفها اكن السبب يف تشظي دولة اخلالفة العثمانية الواحدة شسبب انلعرات 
القومية الرتكية والعربية اليت تشظت يه أيضا إىل نعرات وطنية أشد خطرا وأبلغ أثرا يف ضعف العرب، 

د جيوش احللفاء وحلف انلاتو إىل ايلوم يف الوقت اذلي ما زالت الرو  الصليبية وراء استمرار وجو
إن خيال احلروب الصليبية ال يزال يرفرف فوق الغرب حىت ) للسيطرة ىلع العالم اإلساليم والعريب

  .(131)(يومنا هذا
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 بريوت.-للماليني دار العلم  1334سنة  3ط 222الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( للمسترشق املسلم حممد أسد ص  (423)

 .13الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( ص  (430)
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 :اثلورات الشعبية العربية واإلسالمية بعد احلرب الصليبية 

م، وسقوط العالم العريب واإلساليم حتت االحتالل 0001وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل سنة 
ثارت الشعوب العربية واإلسالمية ضد االستعمار، فقام الشعب املرصي بثورته سنة  الصلييب الغريب،

م، كما ثار الشعب األفغاين 0112م، بعد أربعني سنة من سقوط مرص حتت احلماية الربيطانية سنة 0000
م، وثار الشعب العرايق ثورة العرشين 0019سنة من جعله حممية بريطانية سنة  02م، بعد 0000سنة 

م، حيث هبت 0009م، وبغداد سنة 0001م، ضد االحتالل الربيطاين، اذلي احتل ابلرصة سنة 0021 ةسن
القبائل العراقية اليت تشك مخسة وسبعني باملائة من ساكن العراق ضد االستعمار الربيطاين، وتم 

 ار الشعبكربالء، وعمت اثلورة مدن العراق وعشائره، كما ثبغداد وإعالن اجلهاد ضد بريطانيا يف 
م، وكذا ثار الشعب الفلسطيين ضد بريطانيا، وضد حركة 0021السوري ضد االحتالل الفرنيس سنة 

واجهة لك هذه اثلورات بكل دموية وعنف، واكنت ملاالستيطان ايلهودية، وقد اضطرت بريطانيا 
ا، ششهادة د ظلموأشأ ليت وعدت بتحريرها من ادلولة العثمانية أسوامعاملة بريطانيا للشعوب العربية 

 حيث جاء فيه:صاندي تايمز صحيفة رجاهلا، كما قال لورنس يف مقاهل يف 
عريب  211من انلظام الرتيك ابلائد، إنها تبيق ىلع أربعة عرش ألف جمند حميل، وتقتل  أحكومتنا أسو)

سنويا، من أجل املحافظة ىلع اهلدوء، إننا حنتفظ بتسعني ألف رجل مع طائرات وسيارات مصفحة، 
م، حنو عرشة آالف عريب، وليس يف مقدورنا 0021وقطارات، لقد قتلنا يف انتفاضة هذا الصيف سنة 

 .(130)(حنافظ ىلع هذا املعدل إنه بدل فقري، قليل الكثافة الساكنيةأن 

فتها دبارشت بريطانيا فور احتالهلا للعراق إىل جين اثلمار اليت استه) :وهذا ما أكده جون غلوب بقوهل 
الرضائب من الشعب العرايق، والتسلط عليه بالقوة، واملبادرة  :ويهمن وراء ذلك االحتالل، أال 

باستغالل ثرواته الطبيعية، وىلع األخص انلفطية منها، فيف الوقت اذلي اكن فيه اجليش الربيطاين 
يزحف إىل الرشق والغرب والشمال إلكمال احتالل األرايض العراقية، اكنت فرق اجليولوجيني تسري 

                                                           

تأمل فيما تقوم به ايلوم قوات احللفاء الصليبية والطريان واجليش األمريكي ضد الشعب  ،553والدة الرشق  (431)
هجر، لك مالعرايق واملدن اليت ترفض وجوده، حىت بلغ عدد القتىل من املدنيني أكرث من مليون قتيل، وأربعة ماليني 

  ذلك حتت شعار حترير العراق وإقامة ادليمقراطية!
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يب عن انلفط يف لك بقعة من بقاع العراق اليت احتلها اجليش مع اجليش لزاحف للتنق
 .(132)(الربيطاين

لقد حاول الربيطانيون حتميل مسئويلة هذه اثلورات جهات خارجية، بينما اكنت احلقيقة أن بريطانيا 
فيف منطقة اشتهر ساكنها بكرههم لألجانب، ويف اعلم األغلبية فيه من نفسها يه وراء هذه اثلورات )

سلمني، اكن بلدل أجنيب مسييح أن يتوقع جمابهة األعداء، إذا حاول أن يفرض حكمه ىلع املنطقة، امل
إن ما واجهته بريطانيا من ثورات منفصلة، لم تكن موجهة من األجانب، بل اكنت موجهة ضد 

 .(133)(األجانب

تقوم ىلع  -م0020اذلي أصبح وزيرا لشئون املستعمرات يف مطلع سنة -لقد اكنت اسرتاتيجية ترششل 
 يةسرتاتيجالاقمع ثورة أهل ابلالد، وأن حتكم راعياها العرب باإلكراه، ال باإلقناع، واكنت هذه ) أساس

صدى تلجاربه يف محلة كيتشرن يف السودان، ولسهولة إخضاع األسلحة األوربية احلديثة ساكنا 
 .(131)(حمليني مسلحني فقط بأسلحة تقليدية

ورفضت الواليات  م0021و 0000املتحدة من ائتالف احللفاء فيما بني اعم لقد انسحبت الواليات 
املتحدة اتفاقيات الصلح بني احللفاء وتركيا، ورفضت معاهدة فرساي، وكذا رفضت ادلخول يف عصبة 

اإلضافة ب-األمم بعد احلرب، وأرصت ىلع مرااعة مصاحلها يف املنطقة، وأهم املصالح اليت شددت عليها 
اكت انلفط مصالح رش) -تلبشريية املسيحية الربوتستانتيةاللكيات واألنشطة اإلرسايلة ا إىل محاية

األمريكية، تلك املصالح اليت قادت الواليات املتحدة إىل اتلصادم مع بريطانيا، لقد اكنت خمتلف 
يف  طالرتتيبات اليت جرى اتلفاوض ششأنها بني بريطانيا وفرنسا يف زمن احلرب، القتسام ثروة انلف

م، عقدت بريطانيا 0021بريل سنة أالرشق األوسط بعد احلرب قد ظلت رسية، ويف مؤتمر سان ريمو يف 

                                                           

 .103مذكرات هرني جلوب املشهور بغلوب باشا ص  (432)

وىلع لسان -وانظر كيف يوصف العراقيون ومن يقاومون االحتالل األمريكي يف العراق ، 521والدة الرشق  (433)
 املحتلون الصليبيون بالقوات احلليفة والصديقة!بأنهم أجانب إرهابيون بينما يوصف الغزاة  -احلكومة العميلة

وهذا اذلي يفرس اإلرصار الغريب الصلييب ىلع حرمان العالم اإلساليم من أي مصدر قوة، ، 514والدة الرشق  (434)
جيا املعلومات والصنااعت العسكرية نولوومن القدرة ىلع اتلصنيع العسكري، وحمارصته ومنعه من أن يمتلك تك

 وية يلظل حتت السيطرة الصليبية.والطاقة انلو
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وفرنسا صفقة نفط رسية نهائية اتفقتا بموجبها ىلع احتاكر اكمل اإلنتاج املستقبيل من نفط الرشق 
 فقط لرشكة أو األوسط فيما بينهما، وقد اعتربت الواليات املتحدة اتفاق سان ريمو ليس مؤذيا

رشاكت، بل مؤذيا ملصالح الواليات املتحدة كدولة، وبدأ ينبثق حل للزناع بني بريطانيا وأمريكا يف 
ىلع احلكومة الربيطانية بأن إماكنات انلفط يف  نجيولوجيوعندما أشار مهندسون  م0021صيف 

املال الالزم تلطويرها  العراق أغىن مما هو معتقد، ويه ضخمة إىل حد أن بريطانيا تفتقر إىل رأس
 .(131)(بنفسها، وذللك ال بد من االستعانة باملشاركة األمريكية

نفط  إنه أكرب إماكنياتلقد كتب بعض املهندسني اجليولوجيني األمريكيني عن انلفط يف العراق )
وق قمتبقية يف العالم، وإن الفطرية كبرية جدا، إىل حد أنه ينبيغ عمل أي يشء، من أجل أن تنال احل

  .(132)(اليت يه قطعا حقوق املواطنني األمريكيني

الواليات لقد نكث اإلجنلزي بوعودهم اليت قطعوها للعرب وللرشيف حسني أمري مكة بإقامة )
(، اليت اكن يطمح الرشيف إىل تأسيسها ورئاستها، واليت تضم اجلزيرة العربية والعراق العربية املتحدة

سيوي من ادلولة العثمانية بعد سقوطها وتقاسم احللفاء أقايلمها، وقد آلوالشام، أي القسم العريب ا
أدرك الربيطانيون خطورة تنفيذ مثل هذا املرشوع اذلي ثار الرشيف حسني ىلع ادلولة العثمانية من 
أجل حتقيقه، إذ لم يكن هدف احللفاء حترير العرب من األتراك، بل حتطيم اخلالفة وادلولة اإلسالمية 

ل الوحدة لشعوب العالم اإلساليم، والسيطرة ىلع أقايلمها الغنية بالرثوات الطبيعية، وبانلفط اليت تمث
 اذلي تم اكتشافه مطلع القرن العرشين، وقبل قيام احلرب العاملية األوىل. 

 ( اذلي وعدت الرشيفاململكة العربية املتحدةوقد رأت بريطانيا أن تستعيض عن مرشوع الوحدة )
عها اجلديد للرشق األوسط اذلي و(، وبمرشاململكة العربية السعوديةوع اتلجزئة )حسني به، بمرش

م، بعد أن أدركت خطورة قيام 0020أقام دويالت الطوائف ىلع انلحو احلايل بعد مؤتمر القاهرة سنة 
 دولة عربية موحدة يف اجلزيرة والشام والعراق!

                                                           

وهو ما يفرس عودة اتلحالف األمريكي الربيطاين الحتالل العراق مؤخرا للسيطرة ىلع  ،101-533والدة الرشق  (435)
 ثرواته انلفطية بعد أن ثبت بأن العالم سيحتاج إىل نفط اخلليج العريب ششك اكمل بعد ربع قرن!

 .533والدة الرشق  (431)
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  لعربيةا تأسيس دويالت الطوائفو م0020مؤتمر القاهرة سنة: 

ما إن سقطت ادلولة العثمانية واخلالفة اإلسالمية بعد انتهاء احلرب الصليبية العاملية عليها سنة 
م، وما إن انفرط عقد سلطانها عن أقايلمها اتلابعة هلا، حىت انترشت برتتيبات بريطانية كيانات 0001

بعضها مدينة، وبعضها جزيرة، وسياسية كثرية ىلع أرض اجلزيرة العربية، بعضها يمثل ميناء، وبعضها 
فظهر يف وسطها إمارة جند وحيكمها ابن سعود، ويف شماهلا إمارة حائل وحيكمها ابن رشيد، إقليما، 

وإمارة اجلوف وحيكمها ابن شعالن، ويف جنوبها إمارة عسري وحيكمها اإلدرييس، وإمارة أبها 
، ويف رشقها إمارة الكويت وحيكمها وحيكمها آل اعئض، ويف غربها مملكة احلجاز وحيكمها الرشيف

ابن صبا ، وابلحرين وحيكمها آل خليفة، وقطر وحيكمها ابن ثاين، وشيوخ ساحل عمان املهادن 
الستة، ومسقط وحيكمها آل سعيد، وايلمن يف اجلنوب وحيكمها آل محيد ادلين، كما اكنت هناك 

قبل احلرب العاملية أو أثنائها أو بعدها مشيخات املالك والشحر وظفار وعمان، واكن أكرثها قد ارتبط 
 (139).بمعاهدات محاية مع بريطانيا

وقد جعلت بريطانيا من هذه الكيانات السياسية دوال، مع أنها ال تمتلك مقومات ادلول، وال األسس 
اليت تقوم عليها ادلول، إذ ال تعرب عن كيانات قومية، فك ساكنها عرب أقحا  من قومية واحدة، كما 

نطقة ها، فلكها مال تمثل كيانات دينية إذ لك ساكنها مسلمون، كما ال توجد حدود طبيعية تفصل بين
جغرافية واحدة، فقامت بريطانيا بتقسيمها وفق خمطط صلييب خيدم مصاحلها فاكنت والدة دويالت 
الطوائف الصليبية بعد مؤتمر القاهرة والدة قهرية قرسية جتاوزت لك الرشوط املوضوعية اجلغرافية 

 والسياسية واتلارخيية لقيام ادلول! 
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 م0020يف مؤتمر القاهرة سنة  -وزير دفاع أول حكومة عراقية–عفر العسكري اللنيب وجترششل و            

 :واململكة األردنية اهلاشمية العراقظهور دولة  -0

م، وتم عقد مخسني جلسة يف املؤتمر، اذلي 02/3/0020لقد عقد ترششل مؤتمرا يف القاهرة بتاريخ  
 وقد رشحت حكومة اهلند الربيطانية ابنحرضه مخسون مسئوال بريطانيا، ملناقشة وضع املستعمرات، 

وقرر املؤتمر تنصيب سعود أو أحد أبنائه يلحكم العراق، وقد اعرتض ترششل ىلع هذا االختيار 
مع بذل لك جهد جلعل العرض يبدو وكأنه جاء من الساكن أهل )فيصل بن احلسني ملاك ىلع العراق 

 (130) .(131)(ود بريطاين يف ابلالدابلالد، وليس من بريطانيا، ومن أجل املحافظة ىلع وج

                                                           

 .522-515والدة الرشق  (433)

إلضفاء االحتالل تاج حيم فال 2112تماما كما بدت االنتخابات العراقية ىلع ادلستور ثم ىلع اجلمعية الوطنية سنة  (130)
تالل قد صار االحالرشعية ىلع احلملة الصليبية إال إىل انتخابات برملانية صورية مزورة، وفتوى دينية من املرجع، فإذا 

 حتريرا، والعبودية حرية، واتلبعية استقالال، وإذا األرشاف والسادة اهلاشميون اجلدد من السنة والشيعة قد صاروا
زعماء وقادة للعراق اجلديد، حتت حراب قوات االحتالل، وشعارات يا ثلارات احلسني، ال من االحتالل بل اثلأر من 

خر يربأ منه احلسني وآل بيته األطهار، بعد أن صارت اخليانة سياسة، والعمالة الشعب العرايق نفسه! يف مشهد سا
كياسة، وإذا قوات حكومة آل ابليت ادليمقراطية حتارص مدن العراق املقاومة لالحتالل مدينة مدينة من الفلوجة إىل 

تل مليون نسمة، وتهجري كربالء تلدكها ىلع رؤوس أهلها مع قوات اتلحالف الصلييب بدعوى ماكفحة اإلرهاب، فق
ا األرض عدال بعد خراب ابلرصة وبعد تدمري ومخسة ماليني عرايق، ثمن خبس يلعود احلكم واحلق إىل آل ابليت يلمأل

 العراق لكه، ثم يكون لك هذا اخلزي والعار باسم آل ابليت األطهار يف عرص غيبة العقل!
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 م0020عبد اهلل بن احلسني مع ترششل يف مؤتمر القاهرة سنة                                       

وتم تقسيم أرض فلسطني إىل رشقية وغربية، وذلك بأن يكون غريب انلهر وطنا قوميا لليهود، كما  
ي يساعد الشعب السور أالتم اختيار عبد اهلل بن احلسني ملاك ىلع منطقة رشق نهر األردن، شرشط 

رنسا لفيساعد ىلع ضبط احلراكت املعادية ) ىلع مواجهة الفرنسيني اذلين حيتلون سوريا، وأن
يصلح وكيال مثايلا لربيطانيا يف املنطقة، ألنه شخص ال ) كما يرى ترششل، كما أنه، (والصهيونية

يتمتع شسلطة كبرية، وليس من أهل رشق األردن، ولكنه يعتمد ىلع حكومة بريطانيا يف االحتفاظ 
 (111).( ىلع حد قول توماس لورنسبمنصبه

حلليف بريطانيا يف جند ابن سعود إىل مائة ألف جنيه سنويا،  املؤتمر رفع ادلعم املايلهذا كما تم يف  
واألردن، وقد اختتم مؤتمر القاهرة  من أجل إرضائه حيث تم تنصيب خصومه اهلاشميني يف العراق

أنه ب وزار ترششل عبد اهلل، وكتب يف تقريره ملجلس الوزراء الربيطاين عنه م23/3/0020أعماهل بتاريخ 
وموقفه من املتظاهرين العرب ضد الصهيونية، موقف صحيح، فهو يؤنب معتدال ووديا، اكن )

املتظاهرين، ويقول إن الربيطانيني أصدقاؤه، وأن بريطانيا ستيف بوعودها للعرب وايلهود ىلع حد سواء، 
وقد وافق عبد اهلل أن حيكم األردن ستة أشهر، وأن يتلىق انلصح من ضابط بريطاين، مع دعم مايل 

لقد تبني يل أن عبد اهلل احناز لكيا إىل (، كما كتب ترششل إىل كورزون )قواعد جويةبريطاين، مع 
ل (، كما اكنت اآلمال ىلع فيصل ال تقأسلوبنا يف معاجلة املشلكة العربية، آمل أن ال حيز أنصاره عنقه

ن فيصل ر وكأىلع أن يبدو األم) عنها يف عبد اهلل، اذلي سيتم اختياره ملاك ىلع العراق املولود حديثا

                                                           

 .522-515والدة الرشق  (440)



119 
 

قد اختري اختيارا حرا وعفويا، من قبل الشعب العرايق، وقد تلىق املسئولون الربيطانيون ما يطمئنهم 
وقد طلب لورنس بعد مؤتمر القاهرة، من فيصل أن يتوجه من نلدن (، إىل أن فيصل مستعد للتعاون

اك من أصدقائه من حيثه إىل مكة، ومن هناك يراسل الشخصيات العراقية الكبرية، ويتظاهر بأن هن
ىلع اذلهاب للعراق، وأنه بناء ىلع ذلك سيتوجه للعراق تلقديم خدماته للشعب هناك، وقد تم استقبال 

من  %02فيصل بالنشيد املليك الربيطاين، وتم إجراء انتخابات بريطانية حصل فيها فيصل ىلع 
زير الستخبارات، وتزكية كرزون واألصوات، يلصبح أول ملك للعراق بناء ىلع ترشيح لورنس، ضابط ا

عم داخلارجية، وقرار ترششل وزير املستعمرات، وراعية كوكس املندوب السايم الربيطاين يف املنطقة، و
 (110) فارسية! -جنلو من ولسون ممثل رشكة انلفط األ

والحظ تكرر املشهد نفسه بعد االحتالل األمريكي للعراق، وإجراء االنتخابات حتت حراسة 
 اجليش املحتل، يلفوز باالنتخابات من جاءوا ىلع ظهر ادلبابات الصليبية!

 فيصل ابن الرشيف حسني يتوج ملاك ىلع العراق حبضور الضباط اإلجنلزي                              

وبعد تتوجيه ملاك رفض فيصل صيغة االنتداب الربيطاين ىلع العراق، حتت ضغط العراقيني الرافضني 
لالنتداب، ووافق ىلع معاهدة بينه وبني بريطانيا، وقد قرر جملس الوزراء الربيطاين االجتماع للنظر 
يف موضوع فيصل فإما أن يتم عزهل، أو تنسحب بريطانيا من العراق، شسبب ضغط الرأي العام 

ضد سياسة ) هالربيطاين، وارتفاع تكايلف الوجود الربيطاين يف املنطقة، غري أن رئيس الوزراء أكد أن
( وقد أشار إىل احتمال اكتشاف احتيايط كبري من انلفط يف اهلروب من العراق أو من أي ماكن آخر
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وإذا تركنا ابلدل، فقد جند بعد اعم أو اعمني، أننا سلمنا الفرنسيني واألمريكيني حقال من ) املنطقة
 .(112)(أغىن حقول انلفط يف العالم

ادلائر يف العراق ايلوم حول رحيل أو بقاء قوات االحتالل، وكيف والحظ تكرر املشهد نفسه، واجلدل 
املحتل، ويصدرها الربملان، وتنفذها حكومة  اسينتيه األمر وفق صيغة جديدة يرتضيها بل يفرضه

 االحتالل باسم الشعب العرايق! 

احليلولة دون وحدة العرب يف العراق والشام واجلزيرة العربية، وقد رأت بريطانيا بعد ذلك رضورة 
يف العراق، واألردن، والسعودية،  املصطنعة حتديد احلدود بني هذه الكيانات اجلديدةورضورة 

م، اذلي فرض كوكس فيه ىلع املجتمعني اتفاقية 0022والكويت، حيث تم عقد مؤتمر العقري سنة
 (113).، والكويتالسعودية ملكةحتديد احلدود بني العراق، وامل

وكما جنحت بريطانيا يف توظيف بعض الزعماء السياسيني خلدمة مرشوعها االستعماري، فقد جنحت 
أيضا يف توظيف رجال ادلين، كما فعلت مع نقيب األرشاف ببغداد السيد عبد الرمحن الكيالين، 

حيمل ) :الزيدي كما تقول مس بيل، فقد اكن املرجع ومرجع الشيعة األىلع السيد حممد اكظم الزيدي
أفاكرا تشابه أفاكر نقيب بغداد، حيث أنه بالرغم من الضغط اذلي تعرض هل، إال أنه رفض أن يديل 
شيشء يكون يف غري صالح اتلدخل األجنيب يف العراق، وهذا أقىص ما يؤمل من رجل متفرغ للشئون 

أييده كرئيس ديين للخطر، فتقل بذلك قيمة ت ادلينية تمام اتلفرغ، ولو ختطى هذا احلد تلعرض تأثريه
 .(111) (الضمين نلا

هذا يف الوقت اذلي تصدى علماء آخرون لالحتالل وخمططاته اكلسيد يوسف السويدي من علماء 
وظائف يف البالسنة، واملرجع الشييع حممد تيق احلائري الشريازي حيث أصدر فتواه بتحريم العمل 
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وانظر إىل ما كتبه بول بريمر حاكم العراق األمريكي يف مذكراته ، 413فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (444)
 مأساة األمة يف زعمائها وعلمائها!عن تعاون املراجع ادلينية معه تلعرف رس 
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بكفر من يريد تأسيس حكومة غري إسالمية، وداع إىل خروج املظاهرات  اإلدارة الربيطانية، كما أفىت
  (111).السلمية نليل االستقالل

  الرتتيبات الربيطانية إلقامة دولة الكويت وحتديد حدودها مع الرياض: 

اكنت الكويت كميناء، والرياض كمدينة، بدلتني تابعتني دلولة واحدة يه ادلولة العثمانية إىل احلرب  
م، تلك ادلولة اليت ورثت العالم العريب واإلساليم، وقامت حبمايته، 0001 -م 0001العاملية األوىل سنة 

ىلع  احلملة الصليبيةوحافظت ىلع وحدته حنو مخسة قرون تقريبا، حىت جاء املرشوع الربيطاين و
العالم اإلساليم، اليت احتلته ثم قسمته إىل دويالت طوائف، وفق مصاحلها االستعمارية، يلبدأ الرصاع 
بني هذه ادلويالت ىلع احلدود املصطنعة، اليت سيكون لربيطانيا ادلور الرئيس يف رسمها وحتديدها، 

)اململكة العربية املتحدة( اليت تضم بعد أن أخلفت وعدها للرشيف حسني بإقامة مرشوع الوحدة 
اجلزيرة العربية والعراق والشام حتت حكم الرشيف حسني، وسيكون ابلديل مرشوع اتلجزئة 
)العراق، سوريا، األردن، فلسطني، بلنان، السعودية، ايلمن، عمان، الكويت، ابلحرين، قطر، ساحل 

 عمان(!

ردن وفلسطني، وتركت سوريا لفرنسا، بدأت وبعد أن فرغت بريطانيا من ترتيب وضع العراق واأل
بريطانيا برتتيب إقامة كيانات يف اجلزيرة العربية حتت محايتها، ومنفصلة عن بعضها، بما خيدم الوجود 

 االستعماري الربيطاين يف املنطقة!

  الكويت:بداية ظهور كيان 

، وجاء بعده سالم بن الصبا  مباركم تويف جابر بن 0009شهر فرباير أثناء احلرب العاملية األوىل يف يف  
ن اكمبارك اذلي اكن أكرث منه ميال لدلولة العثمانية، وأكرث تدينا، ىلع خالف حال أبيه مبارك، فقد )

و تركيا، ه سالم متعصبا لإلسالم، واكن يعتقد أن سياسة وادله املوايلة لربيطانيا موجهة ضد بدل إساليم
، ويف تأييده للعثمانيني سمح الشيخ سالم لإلمدادات أن تمر من يف سبيل تأييد إجنلرتا ابلدل الاكفر

الكويت عرب الصحراء إىل األتراك يف دمشق، وقد تلىق حتذيرا من احلكومة الربيطانية بأنها ستسحب 

                                                           

 .413و 441و 333فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (445)



131 
 

اعرتافها بالكويت كمشيخة مستقلة حتت احلماية الربيطانية، كما قامت خبطوة أخرى، ويه حمارصة 
 .(112)(إىل أن انتهت احلرب يف ذلك العام م0001اير سنة الكويت اعتبارا من فرب

لقد اكن سالم الصبا  أكرث تساهال مع قبيلة العجمان، اليت اكنت تشن باراتها من جنوب العراق ىلع 
مع قبيلة العوازم، اليت بدأ ابن سعود يأخذ منها الزاكة  ئيض الكويت، وبتواطاقبائل ابن سعود اعبرة أر

إذ لم تكن هناك -حساء ألمدعيا أنها من قبائله، مع وجودها يف املنطقة املمتدة ما بني الكويت وا
غول املش-وهو ما أجج حالة اتلوتر بني سالم وابن سعود  -حدود، ولم تقم دول أصال يف املنطقةآنذاك 

وقد دفع ذلك سالم للتحالف مع العجمان،  -تلحييد حائل واهلجوم عليها يف املهمة الربيطانية
ليستعني بهم ىلع محاية الكويت من جهة اجلنوب، بعد تفاقم األزمة بينه وبني ابن سعود، مما جعل 

  (119).بريطانيا تتدخل حلسم املوضوع

السيايس يف الكويت إىل الاكبنت هاملتون الوكيل م 0009وقد أرسلت احلكومة الربيطانية يف نوفمرب 
ليب اذلي اقرت  حلل املشلكة ضم الكويت إىل ابن سعود احلليف يابن سعود، ثم بعثت بعده جون ف

بعد أن اكن مبارك هو حليف بريطانيا، اذلي اكن يسيطر ىلع حركة ابن -األقوى لربيطانيا يف املنطقة 
ر املجن للكويت، بعد أن تضاءل فقد قلبت بريطانيا ظه -سعود ويوجهها وفق املرشوع الربيطاين

اذلي بات يستحق أن تكون ودوره دورها وأثرها يف خدمة املرشوع الربيطاين، أمام أثر ابن سعود 
يف رسالة رسمية  فيليبالكويت حتت سيطرته، وميناء من موانئ دوتله، كما اقرت  ذلك جون 

 (111).حلكومته، اليت أجلت انلظر يف املوضوع

الوقوف أمام املرشوع الربيطاين اذلي قد يفيض بضم الكويت إىل عدوه، وقبل  وقد أدرك سالم خطورة
سالم اتلفاهم مع ابن سعود، احلليف الرئييس لربيطانيا بعد مبارك الصبا ، وبدأ سالم باتلفاوض يف 
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وقد حتولت هذه القبائل ايلوم من ساكن أصليني تلجأ إيلهم  ،132تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (442)
وتوسيع نفوذها من خالل حتالفها مع تلك القبائل، إىل عنرص دخيل ىلع أرضه يف ظل مشيخات املدن حلماية مدنها 

 ادلولة احلديثة!
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شأن العجمان اذلين أرص ابن سعود ىلع جالئهم من الكويت، فقررت بريطانيا وضعهم حتت محايتها 
د انتهاء احلرب العاملية ملدة سنة، شرشط أن خيرجوا من الكويت، وأن ال يدخلوها يف املستقبل، إىل ما بع

وال يزتودون باملؤن منها، وأن يستقروا يف جنوب الزبري، ىلع أن تقوم بريطانيا بإجراء مرتبات لشيوخهم 
شتغلون لعجمان اذلين يبعد توقيعهم اتفاقية معاهدة مع بريطانيا بهذا اخلصوص، وال تشمل االتفاقية ا

  (110).الكويت أصال مدينة يف الغوص يف الكويت، ومن اكن منهم من أهل

 :املخطط الربيطاين للسيطرة ىلع القبائل وإخضاعها حللفائها 

ولم حتل تلك االتفاقية بني العجمان واستمرار هجماتهم ىلع أرايض ابن سعود اذلي ما زال حياول فتح 
حتالفت قبائل من شمر مع العجمان ىلع شن الغارات، واكنت بتواطئ من م 9/0009حائل، فيف شهر

قبيلة العوازم، تلنفيذ هذه اهلجمات عرب أرايض الكويت، مما أثار األزمة جمددا بني سالم وابن سعود، 
أن  -انيا هلابعد احتالل بريط-ليب ممثل بريطانيا يف الرياض ىلع رؤسائه يف بغداد يوقد اقرت  جون ف

ارصة قبيلة أسلم الشمرية وقبيلة العجمان، وأن يتم منعهم من الزتود باملؤن من األسواق اليت يتم حم
مر إذا لم يلزتم بأوا مارةحتت سلطة بريطانيا، كما اقرت  توجيه إنذارا لسالم الصبا  خبلعه من اإل

 (111).بريطانيا بهذا اخلصوص

 شمر، وأخذت منهم رهائن لاللزتام باتلعهد، وقد قامت بريطانيا بأخذ تعهد ىلع قبيلة العجمان وقبيلة
واعتربت أن لك من خيالف اتلعهد عدوا لربيطانيا وابن سعود، كما أمرت بريطانيا الكويت باحتالل 

الكويت، وأمرت ابن سعود باحتالل آبار احلفر، والقوات  مدينة آبار اجلهراء واآلبار األخرى قرب
 (110).الربيطانية باحتالل آبار صفوان

                                                           

 .202/  4، وخزعل 233، وتاريخ الكويت للرشيد 202العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (443)

 .204وجند للسعدون تاريخ العالقات بني الكويت  (450)

وهذا يؤكد أنه لم تكن اجلهراء من الكويت آنذاك، وال حتت ، 201تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (451)
سيطرة سالم، إال بعد أن أمرت بريطانيا ساملا باحتالل آبارها والسيطرة عليها، ملنع ابن رشيد من العودة إيلها بعد أن 

 الكويت منها قبيل ذلك. سيطر عليها عدة أشهر وحارص
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ا ديلل ىلع عدم تبعية تلك األرايض آنذاك للكويت أو للرياض، وأنها اكنت خاضعة للقبائل اليت وهذ
 تتبع تلك اآلبار مناطق نفوذها، وهلذا طلبت بريطانيا من حلفائها احتالل تلك اآلبار! 

ت ا تزودواكن اهلدف هو حمارصة هذه القبائل ومنعها من الوصول إىل موارد املياه، ويه اآلبار اليت طامل
 منها هذه القبائل منذ مئات السنني! 

واكنت هذه إحدى اخلطوات اليت اتبعتها بريطانيا تلدجني القبائل العربية وترويضها لسلطة حلفائها 
 ليسهل هلا السيطرة عليها بعد ذلك وهو ما حتقق بالفعل. ،يف املنطقة

 هاملتون املعتمد السيايس الربيطاين يف الكويت 
 الرياض يف بريطانيا ممثلوجون فيليب 

 الذلان اقرتحا طرق إخضاع القبائل لسيطرة حلفاء بريطانيا

كما استخدمت بريطانيا أسلوبا آخر يف ترويض القبائل حيث قامت باقرتا  من املعتمد السيايس 
م من أجل 0009مع ابن سعود يف الرياض يف نوفمرب  ان بعد حمادثات أجراهوالربيطاين يف الكويت هاملت

سقوط ادلولة  بعد-لك املخصصات املايلة اليت تقدمها بريطانيا ) تعزيز نفوذ ابن سعود بتحويل رصف
لقبائل وسط اجلزيرة العربية ومن ضمنها قبائل عزنة وعتيبة ومطري وسبيع وبين هاجر  -العثمانية

وبين عبد اهلل من مطري والسهول والعجمان وشمر والظفري، ودفعها  وقحطان وادلوارس واملناصري واملرة
 .(112)(من خالل ابن سعود، واعتماد مقيم سيايس بريطاين دليه

اليت اكنت تستلم خمصصاتها من ادلولة العثمانية مبارشة سابقا، ثم من -فقد أصبحت القبائل 
ه صار دفع خمصصاتها املايلة عن طريقحتت رمحة ابن سعود بعد أن  -بريطانيا بعد احتالهلا للمنطقة

 خضاعها نلفوذه وسلطته.إل

                                                           

 .120/  3اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  (452)
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وقد جنحت اخلطة الربيطانية يف حمارصة هذه القبائل حيث وافق العجمان ىلع الرجوع إىل أراضيهم 
الوهابية، وهو ما دفع سالم إىل  اإلخوانودخوهلم حتت سلطة ابن سعود، كما اخنرط العوازم يف حركة 

 (113).ن فاستمال بعض قبائل مطري للوقوف يف صفهابلحث عن حلفاء آخري

م اليت بموجبها تم حتديد مناطق انلفوذ بينهما يف 0003وقد نصت االتفاقية العثمانية الربيطانية لسنة 
بار اللصافة واللهابة آمادتها السابعة ىلع أن حدود الكويت مع جند تبدأ من حفر ابلاطن مرورا ب

لقبيلة مطري، فاكنت تمثل حاجزا قبليا بني سالم وابن سعود، مما حدا والقرعة رشقا، واليت يه أرايض 
 سالم إىل اتلحالف معها ضد خطر ابن سعود.

رب العاملية ، حيث قامت احلششك نهايئ ولم يتم توقيع تلك االتفاقية بني بريطانيا وادلولة العثمانية
م 0001، وقد وقعت بريطانيا مع ابن سعود معاهدة يف ديسمرب االتفاقية األوىل بينهما مما أبطل مفعول

نصت يف املادة السادسة منها ىلع أن حدود أراضيه سيتم  -بعد أن ضمنت دخوهل حتت محايتها-
حتديدها مع جريانه فيما بعد، مما يؤكد أن بريطانيا لم تعرتف باحلدود اليت أشارت إيلها اتفاقية سنة 

 (111).م غري املوقعة0003

اصة أن تلك احلدود اليت تضم الصمان إىل الكويت تم اداعؤها من طرف مبارك بإيعاز من بريطانيا، خ
تلحصل بريطانيا بموجبها ىلع أكرب مساحة من الصحراء ملحميتها الكويت من ادلولة العثمانية اليت 

تجاوز ت اكنت تعيش أضعف مراحل تارخيها يف تلك الفرتة، إذ لم تكن سلطة شيخ الكويت قبل ذلك
حدود أسوار املدينة، حىت بدأ املرشوع االستعماري الربيطاين يف املنطقة، واذلي اختذ مبارك وسيلة 

 تلحقيق أهدافه، فاكن أول شيخ يتطلع إىل الصحراء غربا.

 (111).فهد األصقه ادلويش وأسكنها اجلهراء تلعزيز نفوذه غربا ابنةوقد تزوج مبارك الصبا   

                                                           

 .202تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (453)

 .214تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (454)

 .1103/  3و1133/  4لوريمر يف ديلل اخلليج القسم اجلغرايف  (455)
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من نفسه حليفا لقبيلة مطري وذلك بالزواج منهم، ) جعل مبارك الصبا  قدفكما يقول لوريمر و
وحيث ، (112)(فومطري هلم شأنهم يف جند، ويعسكرون يف الصمان، أو عند رأس خليج الكويت يف الصي

لك  ءايقطن جزء من الصمان اتلابع للكويت قبيلة مطري فقط، وخييم عدد كبري منهم يف اجلهر)
  .(119)(موسم

فقد اكن هدف مبارك واضحا من توطيد عالقته بقبيلة مطري عن طريق اتلحالف واملصاهرة، إذ  
تسيطر القبيلة ىلع الصحراء غربا، حيث تمتد الصمان العاصمة الصحراوية للقبيلة، لتشك بذلك 

 خالكويت وحائل والرياض، وقد حاول لك من أرد توسيع نفوذ مدينته من شيولك من حاجزا قبليا بني 
م اكنت عالقة 0191اعم فيف ) :وأمراء هذه املدن اثلالث كسب القبيلة إىل صفه كما يقول لوريمر

تابعني هل يف يوم من األيام، ويف الرصاع الطويل اذلي  وانوقبيلة مطري مع ابن رشيد ودية، ولم يك
نشب بني األمراء الشمريني والوهابيني انضم رجال مطري إىل ادلولة اجلنوبية وشاطروها انلرص انلهايئ، 
وقد أدى اتلحالف بني ابن سعود وشيخ الكويت أثناء احلرب إىل قيام عالقات أوثق، واكن شيخ الكويت 

سعود وبانليابة عن ابن سعود رجمع الزاكة من القبيلة اليت تعيش ضمن أراضيه،  يقوم برتتيب مع ابن
وبعد مجع الزاكة يقوم املزيك بدفع جزء منها للشيوخ الرئيسيني للقبيلة، وحيمل ابلايق لشيخ الكويت، 
وهناك عالقة مصاهرة بني الكويت وقبيلة مطري، ورجال القبيلة مسلحون جيدا بابلنادق كما يليق 

 .(111)(ليف للكويتحب

ال قوقد أدى تنافس املدن اثلالث ىلع كسب ود قبيلة مطري إىل انقسام القبيلة بني حلفائها كما 
 -مطري من-عبد اهلل  وأثناء الرصاع األخري للسيطرة ىلع أواسط اجلزيرة العربية، أيد بنو) :لوريمر

                                                           

 .1343/  4القسم اجلغرايف لوريمر يف ديلل اخلليج  (451)

 .1341/  4لوريمر يف ديلل اخلليج القسم اجلغرايف  (452)

 .1122/  4لوريمر يف ديلل اخلليج القسم اجلغرايف  (453)
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عبد  ابن رشيد نهائيا فعاد بنو ابن رشيد، بينما وقفت أغلب القبيلة مع ابن سعود، حىت تمت هزيمة
 .(110)(اهلل إىل هيك القبيلة العام

لقد أراد سالم الصبا  أن يقوم من خالل حتالفه مع بعض قبائل مطري بتأمني حدوده غربا، كما فعل 
وبعد أن وصلت إىل وسط اجلزيرة العربية عن طريق ابن سعود اذلي -وادله من قبل، غري أن بريطانيا 

لم تعد يف حاجة خدمات شيخ الكويت، اذلي ال يستطيع منافسة حليفها  -ها رسمياأصبح حتت محايت
اجلديد، فأصبحت بريطانيا تراهن ىلع ابن سعود يف ترسيخ أقدامها يف اجلزيرة العربية، بعد أن أثبت 

 هلا مدى إخالصه وتعاطفه معها يف احلرب العاملية األوىل.  

 :احلصار الربيطاين للكويت 

يش طرق اإلمداد إىل اجل عجزه عن قطع بربيطانيا بعدما ثبت هلا اعالقة سالم الصبا  سوءوقد ازدادت 
 حيث يبدي سالم تعاطفا مع ادلولة العثمانية اليتوتصل من طريق الكويت، اليت العثماين يف الشام 

را اتتعرض جيوشها يف دمشق وفلسطني للحصار االقتصادي الربيطاين، وقد فرضت بريطانيا حص
اديا ىلع الكويت، وفرضت مراقبة صارمة ىلع لك ما يرد ىلع الكويت أو خيرج منها، وحددت يف اقتص

م للقبائل أسواقا خاصة يه الزبري والكويت واخلميسية للزتود منها باملؤن، وجعلت 0009أواخر سنة 
زويد القبائل ت عليها مراقبني بريطانيني مهمتهم فرز القبائل املؤيدة لربيطانيا من املعادية هلا، ويتم

املؤيدة بالرخصة للرشاء من هذه األسواق، وحترم القبائل املعادية من هذا احلق، خشية أن تهرب هذه 
 (121).القبائل املؤن حلائل أو الشام، واليت ما زالت حتت احلصار الربيطاين من أجل احتالهلا يف املستقبل

ا للحيلولة دون خروج أي قافلة لدلولة وقد حرض ابن سعود بريطانيا ىلع حمارصة الكويت ومراقبته
العثمانية ومن يقف معها، وأنه ىلع بريطانيا أن تقيض ىلع املشلكة يف مهدها يف الكويت، وقد فرضت 
بريطانيا حصارا حبريا وبريا ىلع الكويت وهددت سالم املبارك باحتالل الكويت عسكريا، ومنعت أن 

                                                           

واهلزيمة انلهائية اليت يعنيها لوريمر يه معركة الرويضة  .1103/  3و1133/  4لوريمر يف ديلل اخلليج القسم اجلغرايف  (453)
م، واليت قتل فيها ابن رشيد وخلفه ابنه متعب ىلع إمارة 0012/ 1/ 00بد العزيز بن متعب الرشيد يف بني ابن سعود وع

 .1233/  3، كما يقول لوريمر يف ديلل اخلليج القسم اتلارييخ حائل

 .102/  4، وخزعل 233، وتاريخ الكويت للرشيد 203العالقات بني الكويت وجند  (410)
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حاجة املدينة وحاجة قبائلها املجاورة هلا، واملوايلة  يصل الكويت من اهلند يشء من املؤن أكرث من
 (120).م0001لربيطانيا، واستمر احلصار ىلع الكويت إىل أن انتهت احلرب العاملية األوىل يف نوفمرب 

 :االتفاق الربيطاين مع قبيلة عزنة 

ائل يف اجلزيرة باليت ترتادها الق-ويف الوقت اذلي تم فيه فرض احلصار الربيطاين ىلع األسواق الرئيسة 
لقطع الطريق ىلع القوافل اليت تزود اجليش العثماين واملناطق العربية اليت  -العربية والعراق والشام

ال تزال موايلة لدلولة العثمانية باملؤن، قامت بريطانيا بدفع األموال واملؤن لشيوخ القبائل اذلين 
هلذال اذلي خصصت هل بريطانيا منحة مايلة تعاونوا معها، كما فعلت مع شيخ شيوخ قبيلة عزنة فهد ا

باملحافظة ىلع السلم ومنع مرور ابلضائع عرب ابلادية، ومع أن خطر املجاعة لم تستنث منه هلا وتعهد 
ابلادية، غري أن عشرية فهد تسلمت كميات كبرية من احلبوب واتلمور ششك منتظم، فاكنت اجلموع 

 وكما قالت املس بيل:اجلائعة تعرب ابلادية ملتجئة إىل فهد، 
خييمون ىلع مقربة من فهد،  -من قبيلة عزنة وحدها-وما حل اكنون اثلاين حىت اكن مائة ألف بدوي )

وادعني سهيل االنقياد، مثل سالالت الكبهم، وخيلهم املشهورة، ولم حيدثوا أي اضطراب، بل قبلوا بمنة 
 .(122) (يف الربيع أخذوا يرجعون إىل ديارهم املؤونة اليت زودوا بها، وعندما مأل العشب رضوع نياقهم

وبذلك جنحت بريطانيا يف ترويض القبائل العربية والسيطرة عليها لصالح مرشوعها االستعماري يف 
 )دويالت الطوائف( ىلع أنقاض اخلالفة العثمانية!    املنطقة، ومن أجل إقامة

 :معركة محض بني سالم الصبا  وقبيلة مطري 

آبار  ( ىلعهجرة )قريةم قام تراحيب بن شقري ادلويش وبعض قبيلة مطري ببناء 0021بريل سنة أويف 
 (123).قرية، اليت اكنت موطنا منذ القدم لقبيلة مطري

لم  جنلو عثمانية اليتاضيه اجلنوبية حبسب االتفاقية األوقد رأى سالم أن ذلك اعتداء ىلع حدود أر
توقع، فاشتىك إىل الوكيل السيايس الربيطاين يف الكويت، كما أمر بمنع قبيلة مطري من دخول مدينة 

                                                           

 .135/  4، وخزعل 233، وتاريخ الكويت للرشيد 210وجند العالقات بني الكويت  (411)

 .131فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (412)

 .213العالقات بني الكويت وجند  (413)
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الكويت للزتود باملؤن يلخضعها لسلطته، وقد عدت قبيلة مطري ذلك املنع بمثابة إعالن حرب عليها، 
وهو ما أقرت به احلكومة -لزمان إذ مدينة الكويت يه مصدر تزود القبيلة باملؤن منذ قديم ا

مما حدا القبيلة إىل قطع الطريق بني الكويت  -(121)الربيطانية اليت محلت سالم تبعات مثل هذا املنع
وجند، واإلبارة ىلع أطرافها، فأرسل سالم جيشا بقيادة دعيج الصبا  وعبد اهلل اجلابر الصبا  إىل 

خوان القائد األىلع لإل إىل طلب انلجدة من فيصل ادلويش ادلويش حدا بابن شقري وذلك ما، (قرية)
ملواجهة دعيج الصبا ، فاشتبك اجليشان يف معركة  -قواتهىلع رأس ألفني من -اذلي بادر  آنذاك

 واكن عدد القتىل يف صفوفمحض، وقتل أكرث جيش دعيج الصبا ، بعد أن تعرض هلزيمة شنيعة، 
نمت وغاهلل اجلابر الصبا  من املوت واألرس إال بأعجوبة، قوات دعيج كبريا، ولم ينج دعيج وعبد 

 (121).هل اليت تقدر بثالثني ألف جنيه إسرتيليناقبيلة مطري أمو

وقد توجه ادلويش بقواته بعد ذلك مبارشة إىل الكويت مما أثار الرعب واهللع يف قلوب انلاس يف القرى 
ار هزيمة دعيج الصبا  يف محض، وخرب تقدم املجاورة اذلين فروا إىل املدينة، بعد أن بلغتهم أخب

ادلويش حنو الكويت، وقد أمر سالم بتشييد سور الكويت حلمايتها من اهلجوم القادم اذلي لم يمنع 
من وقوعه سوى حرارة الصيف احلارقة، ولم يتحمل سالم نفقات السور، بل بناه أهل املدينة من 

انب السور اذلي بلغ طوهل حنو مخسة أميال ىلع شك أمواهلم، حيث بىن أهل لك حارة ما يليهم من جو
  (122).نصف دائرة من ابلحر إىل ابلحر

 :اللجنة الربيطانية تلحديد احلدود بني الكويت والرياض 

وابن سعود من بريطانيا اتلدخل حلل املشلكة، والفصل يف موضوع احلدود،  الصبا  وقد طالب سالم
فأمرت الطرفني بعدم إثارة املشالك حىت تفرغ من تشكيل جلنة بهذا اخلصوص، فقد اكنت بريطانيا 

 م تواجه يف العراق ثورة العرشين للشعب العرايق مما أشغلها عن مشالك حممياتها اخللفية.0021سنة 

                                                           

 .313/  5اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  (414)

، 243الكويت للرشيد ، وتاريخ 222-213، والعالقات بني الكويت وجند 251/ 1كسون يالكويت وجاراتها دل (415)
 .225/  4وتاريخ الكويت خلزعل 

 

 .221/  4، وخزعل 250، وتاريخ الكويت للرشيد223العالقات بني الكويت وجند  (411)
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انية االتفاقية األجنلو عثمبيطانيا سالم الصبا  إىل عدم االحتجاج يف موضوع احلدود وقد نبهت بر
م لكونها لم توقع، وألنه حل حملها املادة السادسة من معاهدة احلماية الربيطانية مع ابن 0003لسنة 

 (129).م، اليت أجلت حتديد حدوده مع الكويت إىل املستقبل0001سعود لسنة 

ا  سخط بريطانيا شسبب تعنته يف حل مشالكه مع ابن سعود بالطريقة اليت وقد أثار سالم الصب
تقرتحها عليه، حىت بلغ األمر بأن فكر املسئولون الربيطانيون يف بغداد بإماكنية عزل سالم ونصب 

 (121).خليفة هل أكرث مرونة منه

 :اخلالف بني سالم وابن سعود ىلع تبعية قبيلة العوازم 

 :م جاء فيها0021لة إىل سالم الصبا  يف يويلو سنة وقد أرسل ابن سعود رسا
لم يكن يف املايض قضية حدود بني أراضينا، فأرضك باقية يف الكويت، وأرايض حتت سيطرة القبائل، )

 ادلكو اكن ،حساءأللقد بدأ مبارك أوال باستيفاء الزاكة من العوازم حني كنا ضعفاء، وحينما أخضع ا
 .(120)( يدفع لدلولة العثمانية ستمائة دوالر عن زاكة العوازم

وقد ريض الطرفان بتوقيع تعهد يلزتمان فيه بقبول اتلحكيم الربيطاين يف موضوع احلدود، وقد طالب 
سالم أن يشمل اتلحكيم مجيع القضايا املختلف عليها ومنها زاكة قبيلة العوازم اليت بدأ ابن سعود 

 قوهل:بزوات اليت تشنها القبائل ىلع الكويت، فرد عليه املقيم السيايس يف اخلليج بأخذها منهم، والغ
ن الزاكة اعتادت القبائل أن تدفعها ملن يوفر هلا احلماية، أو ملن يكرهها ىلع ادلفع، أو ملن تتوفر هل إ) 

 ا من متطلباتهيبة اكفية جلعل القبائل تدفعها هل دون إكراه، وأما الغزوات والغزوات املضادة فإنه
 .(191)(احلياة ايلومية يف بالد العرب فليس اتلحكيم قادرا ىلع إيقافها

م حدد فيه احلدود اليت يدعيها كما جاءت يف اتفاقية سنة 9/0/0021وقد أرسل سالم بتعهد بتاريخ 
اع، حيث وانط -يف الصمان اتلابع لقبيلة مطريتقع ويه -والقرعة م، ومنها آبار اللهابة واللصافة 0003

                                                           

 .232تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (412)

 .233انظر تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون حاشية ص  (413)

 .353الكويت وجند للسعدون تاريخ العالقات بني  (413)

 .241/  4، وخزعل 253، وتاريخ الكويت للرشيد 232-235العالقات بني الكويت وجند  (420)
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العشائر اليت ترشب منها وترد عليها ختتاره هو ال ابن سعود، كما طالب يف امللحق الرابع من رشوط 
تعهده أن تعطى قبائل ابلادية حرية االختيار يف أداء زاكتهم ملن يشاءون من الطرفني، ىلع أن يتحمل 

اء بني دوا الزاكة لغريه، ويف حال االعتدالطرف اذلي يستويف زاكتهم مسئويلة أعماهلم إىل أن يفارقوه ويؤ
قبائل الطرفني، ويف حال اإلخفاق يف حلها، حيال األمر لربيطانيا ويلزتمان حبكمها، وأن تظل اتلجارة 

 (190).حرة بني الطرفني

تقبل فتح املجال هل يف املس -من منح القبائل حرية االختيار املرشوط يف املعاهدة-وقد اكن هدف سالم 
موازين القوى بانضمامها إيله مىت ما شاءت، إذ أدرك بأن حدوده يه حدود قبلية ال  حني تتغري

باالنضمام هل بدفع زاكتها إيله، وهو ما جنح ابن  غبةجغرافية، وأنها تمتد بامتداد أرايض القبائل الرا
 سعود يف حتقيقه يف تلك الفرتة.

حدود سالم يه أسوار مدينة الكويت طبقا أن  -يف تعهده بالزتام نتائج اتلحكيم-وقد أكد ابن سعود 
ملا اكن عليه احلال أيام أسالفه، حني اكنت سلطة شيخ الكويت قارصة ىلع مدينة الكويت ذاتها فقط 

 (192).ىلع حد ما جاء يف رساتله للمقيم السيايس الربيطاين

  والعجمان:حتالف سالم الصبا  وشمر 

كيم ، بعد تعهد الطرفني خطيا بقبول نتائج اتلحسالم وابن سعود ولم تبارش بريطانيا بالفصل بني
مر إىل تشكيل حتالف ضم قبيلة األسلم من ش -كما تؤكد الوثائق الربيطانية-الربيطاين، فبادر سالم 

الم صفوان، فانتقلت بناء ىلع طلب س ىلع آباربقيادة ابن طوالة، اليت اكنت تستوطن شمال الكويت 
 قوة مشرتكة بقيادة دعيج الصبا  وابن طوالة حلماية الكويت، كما جنح سالم يف إىل اجلهراء، لتشك

اتلحالف مع بعض قبائل العجمان، وكذا جنح يف جذب قسم من قبيلة مطري إىل صفه ممن اكنوا ضد 
ادلويش، فاستجابوا لطلب سالم واحنازوا إيله ونزلوا اجلهراء، كما ضم إىل حتالفه ابن سويط وقبيلة 

 (193).الظفري

                                                           

 .241/  4، وخزعل 253، وتاريخ الكويت للرشيد 232-235العالقات بني الكويت وجند  (421)
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 :احلل الربيطاين ملشلكة الكويت وحدودها  

 اقرت  فيها ، اليتفيليبيس كوكس يف العقري مع ابن سعود وطر  عليه ابن سعود فكرة ريوقد اجتمع ب
ضم الكويت إىل ابن سعود، فلم يرد كوكس عليه جوابا واضحا، كما اجتمع بعدها كوكس شسالم 

م، واستطلع رأيه يف املشلكة، وقد أصبح كوكس بعد هذه اللقاءات أكرث إدرااك ملعرفة 20/0/0021بتاريخ 
مساحة صحراوية خلفية أبعاد األزمة وكيفية حلها، وقد رأى رضورة أن يكون ملدينة الكويت 

م، بني بريطانيا 0003حتميها من األخطار اخلارجية، كما رأى أنه ليس لسالم أن يتشبث باتفاقية سنة 
وادلولة العثمانية، إذ لم يكن اهلدف منها حتديد حدود الكويت، بل مد انلفوذ الربيطاين ىلع حساب 

ادلولة العثمانية قد خرجت من املنطقة فال انلفوذ العثماين، وحتديد منطقة نفوذ لك منهما، وبما أن 
معىن لتشبث سالم بمثل هذه االتفاقية، كما توصلت اتلقارير الربيطانية إىل رضورة وجود الكويت 
بمساحة واسعة تلكون حاجزا بني العراق وجند، كما توصلت إىل أن ابن سعود أقدر من سالم ىلع 

م القبائل يف جنوب الكويت إىل ابن سعود، وكذلك السيطرة ىلع القبائل الصحراوية، فمن األفضل ض
أكد املقيم السيايس يف اخلليج العريب أن بريطانيا وإن اكنت تعرتف باحلدود اليت يدعيها مبارك، إال 
أنها غري ملزمة باالعرتاف بتلك احلدود خللفائه، كما أثار الوكيل السيايس الربيطاين يف ابلحرين 

ة بنص معاهدة احلماية أن حتيم الكويت من جهة الصحراء، بل توفر موضوع أن بريطانيا غري ملزم
هلا احلماية ابلحرية فقط، وهو ما استقر عليه رأي السلطات الربيطانية، إال أن بريطانيا لن تسمح 
باهلجوم الربي ىلع املدينة من أي طرف يلكتسحها، كما رأى الوكيل السيايس يف ابلحرين بأن وجود 

رأس  ىلع -قدم خدمات ومساعدات قيمة لربيطانيا يف احلرب ضد ادلولة العثمانيةاذلي  -ابن سعود 
حكومة قوية يف جند سيكون مناسبا لربيطانيا، حيث يصبح جريانه يف خوف دائم منه، يدفعهم إىل 

  (191).اخلضوع لرغبات بريطانيا اليت تمليها عليهم، غري أنها لن تسمح هل يف املقابل بضمها وتوحيدها

 اجلهراء بني سالم الصبا  وفيصل ادلويش: معركة  

ف مقاتل من آبار اليت تقدر بأربعة آال اإلخوانزعيم  م حتركت قوات فيصل ادلويش9/01/0021ويف 
هة ف مقاتل، ملواجالوفرة إىل آبار الصبيحية، فتحرك سالم الصبا  إىل اجلهراء ومعه حنو ثالثة آال

واكن قد استنجد بضاري بن طوهل شيخ قبيلة األسلم من شمر اذلي اكن معسكرا قرب اهلجوم املتوقع، 

                                                           

 .244-240تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (424)
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 تاريخ ويفصفوان شمال الكويت، وطلب منه سالم الزنول هو وقبيلته ىلع اجلهراء فزنل ضاري عليها، 
اشتبك اجليشان يف معركة اجلهراء، وقد جلأ سالم ومن معه إىل القرص األمحر بعد تعرضه م 0021/ 01/01

هلزيمة ساحقة، ودبت الفوىض يف القرص ويف القرية، وقد تم اتلفاوض بني الطرفني، بعد أن علم فيصل 
من الضيق والقلق فرق فيصل ادلويش حلاهلم، وعزم ىلع أن يقرت  ) ما اكن عليه حال أهل القرص

لشيخ اعليهم رشوط اهلدنة اليت تتلخص بالعودة إىل حظرية ادلين اإلساليم الصحيح، فلم يعارض 
 (191).(، وقد جاء يف رشوطهم أيضا طرد القنصل الربيطاين يف الكويتسالم بفتح باب املفاوضة

 من قبل فيصل ادلويش وجيشهفيه وحورص  ،قرص احلمراء اذلي جلأ إيله سالم الصبا  وجيشه بعد اهلزيمة

 :الم فيهقال سوقد دار حديث يف القرص بني سالم الصبا  ومبعوث ادلويش الشيخ عثمان بن سليمان 
صد يق-اذا هذا القتال بيننا ولكنا مسلمون موحدون وأمامنا عدو دلود يريد القضاء علينا مجيعا؟ مل)

كما يقول - هيا لرنم الضغائن واألحقاد ونكون يدا واحدة عليه، وهذه فكرة مجيلة تدل -بريطانيا
ىلع صدق سالم وإخالصه، ولكن  -الرشيد اذلي اكن مع سالم يف القرص وأثناء ملفاوضاتاملؤرخ 

اتلرصيح بها أمام مثل هذا الرجل يدل ىلع السذاجة والبساطة، وقد أكرث سالم القول هناك بما ال أحب 
 (192).( كما يقول مؤرخ الكويت الرشيدذكره هنا

وهذا يؤكد أن سالم املبارك اكن يضمر العداوة لربيطانيا ويرى أنها اكنت وراء لك ما اكن يتعرض هل 
داع سالم ادلويش إىل الوقوف كما  ن حصار وتضييق وحروب شسبب موقفه من ادلولة العثمانية،م

                                                           

 .21/  3، وتاريخ اخلليج العريب لزكريا 213/  4تاريخ الكويت خلزعل  (425)

 .253تاريخ الكويت للرشيد  (421)
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مجيعا صفا واحدا يف وجه بريطانيا، اليت طالب ادلويش يف رشوطه طرد قنصلها من الكويت، واعتذر 
ل ادلويش فيص اإلخوانويف الوقت اذلي يشرتط زعيم سالم بأنه ال يستطيع تنفيذ مثل هذا الطلب، 

معه  ومن ادلويش كنلم يىلع سالم الصبا  اتلخلص من انلفوذ والوجود الربيطاين يف الكويت، 
أصبح  م0001يف سنة  اكن قد وقع اتفاقية رسية منذ مخس سنواتهو أيضا بأن ابن سعود يعلمون 

 !بموجبها حتت احلماية الربيطانية ششك رسيم

نكرات، امل ةام بتنفيذ ما اتفق عليه من الرشوط ومن ذلك إزالوبعد الصلح وموافقة سالم ىلع االلزت
رفع ادلويش احلصار عن القرص، ورحل إىل الصبيحية، وأقام عليها أياما ينتظر مدى الزتام سالم 

عدايئ أ أعداؤكم) بالصلح، وقد أرسل سالم إىل ادلويش برسالة خمترصة عندما وصل الكويت جاء فيها
د أرسل ادلويش برسالة إىل ابن سعود خيربه فيها بالصلح، وأن هدفه من (، وقوأصدقاؤكم أصدقايئ

 (199).اهلجوم ىلع اجلهراء اكن ملنع سالم من تكرار االعتداء عليهم كما حدث يف محض

تأكد يل إىل سالم يف الكويت -الصبيحيةآبار ىلع  اكن ما يزالو-أرسل ادلويش وفدا  م 01/01/0021ويف 
ل ، وقد تعلاإلخوانمن الوفاء بما الزتمه من الرشوط يف عهد الصلح، ويدعوه إىل االنضمام إىل حركة 

هلذه املشلكة إذ ما زالت جيوش ادلويش قريبة تهدد الكويت،  سالم باملرض عدة أيام لعله جيد حال
رابطة أمام يتني للمفاضطر إىل طلب اتلدخل الربيطاين حلمايته، فبادرت إىل إرسال سفينتني حرب

ساحل الكويت، كما أمرت بإرسال بعض الطائرات الربيطانية احلربية لقصف خميمات ادلويش ومن 
معه ىلع الصبيحية، وقد ألقت الطائرات منشورات جاء فيها ىلع لسان املندوب الربيطاين يف العراق ما 

ل نا لسنا مدعوين لفعل أكرث من بذطاملا ظلت الزنااعت حمصورة يف الصحراء أو يف اجلهراء فإن) :ييل
مساعينا احلميدة من أجل السالم، لكننا حني جند اتلهديد ضد مدينة الكويت فلن نظل واحلال هذه 
مراقبني، إنهم إذا بذلوا أية حماولة للهجوم ىلع مدينة الكويت فسيعاملون من قبل السلطات 

 .(الربيطانية ىلع أنهم جمريم حرب
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  الصبيحية يف معه ومن ادلويش خميمات ىلع احلربية الربيطانية الطائرات ألقته اذلي املنشور نص

  

وقد قامت السلطة الربيطانية بنصب بعض املدافع الرشاشة وإقامة جمموعة من اجلنود ىلع السور، 
وقد عقد سالم وحبضور الوكيل السيايس الربيطاين لقاء مع وفد ادلويش اذلي قرر الرحيل عن 

بعد أن محلوا سالم مسئويلة اإلخالل بتنفيذ املعاهدة، كما أرسل املندوب  م 21/01/0021 الصبيحية يف
الربيطاين يف بغداد إىل ابن سعود يأمره بأن تبىق آبار الصبيحية غري حمتلة من قبل أي من الطرفني 

جنلو قية األإىل أن يتم حل الزناع، وكذلك اعرتف بأن املنطقة املحاطة بادلائرة احلمراء حسب االتفا
م واليت تمتد ىلع شك نصف دائرة من اخلور شماال إىل ضلع القرين جنوبا أراض 0003عثمانية لسنة 

د ض حمايدة ال حيق ألحاأر دكويتية غري قابلة للزناع، وأما ادلائرة اليت بعدها باللون األخرض، فتع
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ائمقاما ق لكونهاحتالل آبارها، ويه اليت نصت االتفاقية ىلع أن تكون قبائلها تابعة لشيخ الكويت 
  (191).عثمانيا

لقد اكن واضحا أن بريطانيا ال تعد الصحراء وقرية اجلهراء جزءا من الكويت حبسب املعاهدة اليت 
نها، وأنها ملزمة فقط حبماية الكويت أبرمتها مع مبارك، وأنه ال يلزمها بناء ىلع ذلك محايتها وادلفاع ع

تعدى األمر وشملت اتلهديدات مدينة الكويت والراعيا الربيطانيني القاطنني فيها، املدينة فإذا )
وتعرضت تأكيدات بريطانيا لشيخ الكويت للخطر، فإن حكومة بريطانيا ال تستطيع أن تبىق مكتوفة 

 .(190)(األيدي

وقد م 0011مبارك الصبا  إىل صديقه خزعل شيخ عرشستان سنة ومما يؤكد ذلك ما جاء يف خطاب 
 .(111)(حنن اآلن يف اجلهراء وسنحدر إىل بدلك الكويت) :ورد فيه

وهو ما يؤكد أن الكويت يه املدينة فقط، ولم يكن يطلق ىلع صحرائها اسم الكويت إال بعد سنة  
 ية تلحديد حدود برية للكويت، بعد أنحني اكدت بريطانيا أن توقع اتفاقية مع ادلولة العثمان م0003

 اتسع نفوذ مبارك الصبا  خالل تنفيذه املرشوع الربيطاين يف املنطقة.

بن ماجد ادلويش أبار ىلع ابن عمه ام أبار فيصل ادلويش ىلع أطراف الكويت ف02/0021ويف شهر 
 كما أبار أيضا ىلع، واكنوا ىلع اجلهراءومعه قبائل من مطري ظلوا حلفاء لسالم الصبا  وبطش بهم، 

الظفري حلفاء سالم الصبا  وأخذهم، ثم توجه إىل الزبري فهددته السلطات الربيطانية بطائراتها، فرجع 
 (110).فيصل ادلويش ومر باجلهراء مهددا هلا ثانية

                                                           

، والعالقات بني الكويت وجند 211-251/  1كسون يالكويت وجاراتها دل انظر تفاصيل معركة اجلهراء يف (423)
 4، وتاريخ الكويت السيايس خلزعل 413، وحتفة املشتاق ص 211، وتاريخ الكويت للرشيد 242و211-210للسعدون 

 .21-21/  3، وتاريخ اخلليج العريب221/

 .211/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (423)

 .250/  2يايس خلزعل تاريخ الكويت الس (430)

 .233/  4، وتاريخ الكويت خلزعل 213العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (431)
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وقد أراد الشيخ خزعل شيخ املحمرة يف عرشستان اتلوسط بني سالم وابن سعود، فاقرت  األمر ىلع 
يف العراق، فاقرت  عليه كوكس أن يضم الكويت إىل بدله، أو يوافق ىلع ضمها إىل ابن  يس كوكسريب

 .(112)سعود، فرفض خزعل الضم ووافق ىلع السيع يف الصلح

  م0020برييس كوكس وفرض احلدود بني الكويت والسعودية: 

م ما يدعو إىل حل اعجل لقضية احلدود بني 0020ولم ير كوكس بعد وفاة سالم الصبا  يف فرباير  
الكويت والرياض، غري أن القتال املتكرر بني قبائل املنطقة بدأت تثري القالقل خاصة بني جند 

ديد احلدود حتواحلكومة اهلاشمية الويلدة يف بغداد ىلع يد بريطانيا، مما دفع بريطانيا إىل طر  قضية 
 !حدودها وحددت ومحتها بني ادلول اليت اخرتعتها

 السعدون:كما يقول األستاذ  وقد واجهت بريطانيا مشلكة يف باية اتلعقيد إذ
لم تكن عملية رسم احلدود عملية هينة، إذ لم تعرف هذه املنطقة منذ وجودها شيئا اسمه احلدود، )

بادية، السمة األساسية حلياتها اتلنقل احلر طلبا للألك  فأغلب مساحاتها صحار شاسعة، تقطنها قبائل
عرف كن تميزيها باخلربة والمواملياه، أو الغزو يف ديرة قبيلة معادية، إذ لك قبيلة مراع وآبار خاصة ي

املتوارث، وذللك لم يكن معروفا دلى تلك القبائل مفهوم الوطن اذلي نعرفه اآلن، فانتماؤها إىل هذا 
يس أو ذاك يتحدد من خالل عالقات الرهبة والرغبة اليت تربط مشاخيها برئيس الكيان الكيان السيا

ىل إويه عرضة للتغيري واتلبديل شرسعة كبرية حبيث ال يمكن القول إال نادرا بأن هذه القبيلة تنتيم 
هذا احلاكم أو ذاك بصورة مطلقة ويف لك وقت، واكن من الصعب تقبل أفراد القبيلة فكرة وضع 

ود تفصل الكيانات السياسية عن بعضها دون أن ترايع الواقع القبيل املوروث، وسيما وأن تلك حد
الكيانات لم يكن يفصلها عن بعضها معالم طبيعية يمكن تميزيها شسهولة مثل اجلبال أو األنهار، 

لسايم االوكيل السيايس الربيطاين يف ابلحرين اذلي كتب إىل املندوب  ديكسونوقد فطن ذللك األمر 
الربيطاين يف العراق مقرتحا أن يتم حتديد احلدود بني جند والكويت ىلع أساس اتلعرف ىلع القبائل 
اتلابعة لك طرف، وتميزي اآلبار اخلاصة بكل قبيلة، ثم تضم بعد ذلك القبيلة واألرايض اليت 

 ة حلل املشلكة ىلعتستخدمها خميما صيفيا إىل الطرف اذلي تدين هل بالوالء، وحذر من أن أي حماول

                                                           

 .231/  4تاريخ الكويت خلزعل  (432)
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أساس رسم خط للحدود ىلع انلمط األوريب سوف تقود إىل معارك قبلية متصلة، إذ لن تطيع القبائل 
 .(113)( أبدا قرارا حيرمها من حقوقها القديمة

لقد اكنت حقيقة املشلكة تتمثل يف أن املنطقة تمثل إقليما جغرافيا واحدا، تعيش عليه قبائل تعود 
، وتتحدث لغة واحدة، وتدين بدين واحد، وهلا ثقافة وقيم واحدة، وظلت منذ أن إىل أصل قويم واحد

من دولة وكيان سيايس واحد ىلع مر العصور، ولم جيرؤ أي حاكم أو  اوحدها اإلسالم تمثل جزء
يث ح سلطان أن حيدد حدودا يفصل فيها بني الشعب العريب املسلم الواحد، ىلع هذه اجلزيرة الواحدة،

ذه حىت جاء االستعمار الربيطاين وخلق ه بائل شماال وجنوبا طلبا للألك منذ ما قبل اإلسالمتنتقل الق
يف رسم احلدود حبسب االنتماء واالمتداد القبيل هو  ديكسونالكيانات املصطنعة، لقد اكن اقرتا  

احلل الوحيد، إذ ال يمكن احلل حبسب اعمل اجلغرافيا، إذ تمثل املنطقة وحدة جغرافية واحدة، وال 
حبسب اعمل العرق القويم، إذ لك ساكنها عرب أقحا ، وال حبسب العامل اتلارييخ، إذ لم يسبق أن 

 سونديكما، هلا حدودها اخلاصة، إال أن املشلكة اليت تواجه اقرتا  قامت كيانات سياسية مستقلة تما
هو أن االمتدادات القبلية شاسعة جدا، فقبائل العجمان والعوازم واهلواجر واخلوادل تمتد من الكويت 

حساء جنوبا، كما تمتد قبيلة مطري من الكويت واخلليج العريب رشقا إىل الصمان، ثم ادلهناء، ألإىل ا
وبا، إىل الظفري من الكويت جنو املنتفق يم، ثم احلجاز، ثم ابلحر األمحر غربا، كما تمتد قبيلةثم القص

قسيم ، مما جيعل تغريبيف الشمال ال حائلإىل  شمال الكويتالعراق شماال، وكذا تمتد قبيلة شمر من 
 تقسيم املنطقةمستحيال مع أنه هو اخليار الوحيد املتا ، إذ ال يمكن  ديكسوناحلدود كما اقرتحه 

ىلع هذا انلحو إال ىلع حساب القبيلة الواحدة، ووحدة عشائرها، تلكون القبائل يه ضحية هذه 

                                                           

 . 230-223تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (433)
، الساكن األصليون للصحراءوالحظ كيف أدرك الربيطانيون خطورة وأثر حتديد احلدود ىلع وضع القبائل اذلين هم 

واليت لم تعرف يف تارخيها اجلاهيل واإلساليم لكه مثل هذه احلدود اليت حترمها من حقوقها الطبيعية واتلارخيية حىت 
قامت دويالت الطوائف الربيطانية، اليت استعانت بربيطانيا ىلع ترويض القبائل لسلطتها لتستويل ىلع أراضيها باسم 

ينما الواقع هو أن القبائل أرغمت ىلع اتلخيل عن أرضها ال لشعب تصبح يه جزء منه، بل لألرس ادلولة احلديثة، ب
احلاكمة احلليفة لالستعمار اليت صارت تترصف يف أرايض القبائل الشاسعة كما يترصف اإلقطايع يف أرضه بعد أن 

بة إذن من قبائلها، تلصبح القبائل العربية غرياكن ال يستطيع أحد املرور فيها والعبور إيلها وال الرشب من مياهها إال ب
 ىلع أرضها دخيلة عليها يف ظل دويالت الطوائف يف ظل احلملة الصليبية!
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عب شاملؤامرة االستعمارية اليت راعت بريطانيا فيها مصاحلها ومصالح حلفائها ىلع حساب مصلحة 
رها القبيلة ماكن استقراأن يراىع يف حتديد إقامة ب ديكسونقبائل املنطقة الواحدة، كما أن اقرتا  و

رأس زمان منذ قديم الوصيفا  عشائرها صيفا ال حيل املشلكة، إذ أن قبيلة مطري اليت يستوطن قسم من
ويه لكها آبار أصبحت -والوفرة وأم اهليمان وأبو دوارة والطوال قريبا من واره اجلهراء خليج الكويت و

آبار الصمان واحلفر  عشائرها رى منأقسام آخأيضا تستوطن  -جزء من حدود الكويت ادلولة
 .لخإ وادلهناء ...

، وهو ما جيعل االعتداد باالستقرار الصييف للقبيلة غري ذي جدوى، وكذا حال بايق قبائل الكويت
النتشار عشائر القبيلة الواحدة يف خميمات استيطانية شبه مستقرة يف الصيف قرب اآلبار اليت ترشب 

 منها.

القبائل لم يتعودوا طاعة أي حكومة، بل ويرفضون وجودها، أبناء كما تتمثل اإلشاكيلة اثلانية يف أن 
 (111).مون خضوعهم ملثل تلك احلكومةوويقا

نذاك سوى شيخ مدينة، ال يتجاوز نفوذه أسوارها، بل وال يعادل آفلم يكن ابن صبا  يف نظر القبائل 
 قبائلهم، كما ال تعادل مساحة األرض اليت هل عليها سلطة يف نفوذه وسلطتة نفوذ شيوخ القبائل ىلع

 فعلية، مساحة األرض اليت تسيطر عليها تلك القبائل كمرايع هلا منذ قديم الزمان.

كما إن االنتماء هو للقبيلة ذاتها، وال يوجد أي انتماء آخر بالنسبة للقبائل، وعالقتها ششيوخ املدن، 
ين ىلع حد سواء، وهذا اذلي أدى إىل نشوب احلرب بني الكويت كعالقتها ششيوخ القبائل اآلخر

القبيلة آبار قرية هلا، فزنلت  اعتربتكمدينة، ومطري كقبيلة، كما حدث يف معركة محض حيث 
ما ك عليها، ورفض سالم ذلك، فنشبت احلرب بينهما، كما تنشب بني قبيلتني، ال بني دولة وقبيلة

فة، إذ اكن اجلميع شعبا واحدا، يف وطن واحد، ضمن سيادة ادلولة يشيع يف اثلقافة املعارصة الزائ
 العثمانية إىل احلرب العاملية األوىل!

                                                           

 .505والدة الرشق دليفيد فرومكني  (434)
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 :مؤتمر العقري ومرسحية اتلقسيم 

  الوكيل السيايس الربيطاين برييس كوكس وعبد العزيز بن سعود

 السيايس الربيطاين يف الكويتم حبضور ابن سعود، والوكيل 0022/ 00وقد تم عقد مؤتمر العقري يف شهر 
امليجر مور نائبا عن أمحد اجلابر، وصبيح نشأت وزير املواصالت العرايق نائبا عن ملك العراق فيصل 
بن احلسني، وبرييس كوكس اذلي اكن احلكم بينهم، وقد ادىع ابن سعود تبعية قبيليت الظفري 

نهر الفرات، وبعد جدل طويل بني األطراف، والعمارات العزنية هل واللتني تمتد ديارهما من جند إىل 
وخط عليها بقلم أمحر خطا فودل بذلك ألول مرة يف ) أخذ كوكس القلم وخريطة اجلزيرة العربية

 .(111)(اتلاريخ خط حدود فصل جندا عن لك من العراق والكويت

ار وقد أقر كوكس حبرية قبائل لك طرف بدخول أرايض الطرف اآلخر من أجل الوصول إىل اآلب
واملرايع، وحرم ىلع الطرفني ذللك بناء القالع واملراكز اثلابتة ىلع طول خط احلدود الفاصل بني 

ي احلدود ىلع نمط احلدود األوربية، أابلدلين أو ىلع جانيب املنطقة املحايدة، كحل وسط بني مبد
 قية األجنلوواحلدود القبلية، وقد وهب كوكس رجرة قلم ثليث مساحة الكويت كما جاء يف االتفا

م إىل ابن سعود، كما اقتطع مساحات شاسعة من جند ووهبها للعراق، مما دفع ابن 0003عثمانية لسنة 
 (112).من هذا اإلجحاف اذلي حلق بأرايض قبائله اليت يديع تبعيتها هلأمام كوكس سعود للباكء 

 قال:حارضا ذلك املؤتمر وأبدى مالحظاته ىلع ما قام به كوكس حيث  ديكسونوقد اكن 

                                                           

 .234تاريخ العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (435)

 .241/  5خلزعل ، وتاريخ الكويت 233العالقات بني الكويت وجند للسعدون  (431)
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لقد أخطأ السري برييس كوكس يف إحضاره فهد بك اهلذال، ألن فهد بك ونوري الشعالن يعتربان )
أنفسهما زعييم احتاد قبائل عزنة لكها، ويدعيان أنهما أىلع مزنلة من آل صبا  يف الكويت وابن سعود 

ييع أن يمتعض ابن سعود من وجود أحد أفراد القبيلة يف املؤتمر ينظر إيله أنه وكأنه نفسه، إنه أمر طب
ر بأنه مطوق نه يشعأأوضع منه نسبا... ومع أن ابن سعود اكن يعترب نفسه حليفا وصديقا لربيطانيا إال 

من مجيع اجلهات بعدد من ادلويالت ادلىم اليت خلقتها حليفته! ويف اجتماع خاص ضم برييس 
وكس وابن سعود وأنا فقط حيث فقد كوكس صربه واتهم ابن سعود بأنه ترصف ترصفا صبيانيا يف ك

اقرتا  فكرة احلدود العشائرية، ولم يكن كوكس جييد اللغة العربية فقمت أنا بالرتمجة ولقد أدهشين 
 فأن أرى كوكس يوبخ سيد جند كتلميذ وقح ويبلغه بلهجة قاطعة أنه سيخطط احلدود بنفسه برص

انلظر عن لك اعتبار! وهكذا انتىه هذا الفصل من املرسحية فانهار ابن سعود وأخذ يتودد ويتوسل 
، (119)معلنا أن السري كوكس هو أبوه وأمه وأنه هو اذلي صنعه ورفعه من ال يشء إىل املاكنة اليت حيتلها

تمر اجتماع اعم للمؤ وأنه ىلع استعداد أن يتخىل عن نصف مملكته بل لكها إذا أمره كوكس بذلك! ويف
أخذ كوكس قلما أمحر ورسم ىلع اخلريطة خطا وأعطى العراق مساحة كبرية من األرايض اليت تديع 
جند ملكيتها، وإرضاء البن سعود حرم الكويت بدون شفقة من ثليث أراضيها تقريبا وأعطاها نلجد 

طانية وضعت االتفاقية الربي حبجة أن سلطة ابن صبا  يف الصحراء أصبحت أقل مما اكنت عليه يوم أن
ويف الساعة اتلاسعة مساء حدثت مقابلة مدهشة فقد طلب ابن سعود مواجهة برييس  العثمانية.

كوكس ىلع حدة، واصطحبين كوكس معه، فوجدنا ابن سعود واقفا وحده وسط خيمة االستقبال بادي 
فضل أن تأخذها لكها االضطراب وبادر خماطبا كوكس: يا صدييق لقد حرمتين نصف مملكيت األ

وتدعين أذهب للمنىف، وانفجر باكيا وتأثر كوكس وأمسك بيد ابن سعود وأخذ يبيك هو اآلخر وقال 
هل: يا صدييق إين أعرف شعورك وهلذا السبب أعطيتك ثليث الكويت، ولست أعرف كيف سيتلىق 

 .(111) (نوظل خط احلدود اذلي رسمه برييس قائما لم يتغري إىل اآل ابن صبا  الصدمة؟

                                                           

كسون ووصفه ملا جرى يف املؤتمر باملرسحية اليت ما تزال فصوهلا تعرض ىلع خشبة املرس  يوتأمل يف عبارة د (432)
 ىلع أرض اخلليج واجلزيرة العربية منذ ذلك احلني إىل ايلوم!

 

 .233-223/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (433)



151 
 

لقد حتولت القبائل اليت اكنت توايل الكويت يف عهد مبارك وسالم إىل ابن سعود بعد أن جتاهلها أمحد 
اجلابر، وجتاهل أهمية كسبها إىل جانبه، فقد اكنت سلطة أي شيخ ىلع أية أرض إنما يستمدها من 

ليس  ومعنويا، فالوالء القبيلنفوذه ىلع القبائل اليت تستوطنها، واليت ال توايل إال من يدعمها ماديا 
 (110).لإلمارة واملدينة بل لألشخاص والزعماء اذلين يستميلون هذه القبائل

 .م0003كما ورد يف خريطة سنة  اخلط األزرق يرمز نلطاق السلطة املبارشة لشيخ الكويت-0
 .م0003عثمانية سنة -خريطة الكويت كما جاء يف االتفاقية األجنلو يرمز حلدوداألخرض  اخلط-2

 م.0022برييس كوكس يف مؤتمر العقري سنة األمحر يرمز حلدود الكويت كما حددها  اخلط-3
 

لقد اكنت القبائل وتبعيتها وامتداد ديارها يه األساس اذلي تم بناء عليه حتديد احلدود الزائفة ملنطقة 
احلدود واحلواجز منذ أن اكن هناك عرب يف جزيرة العرب،  مدنه واحد، لم تفصل بنيواحدة، وشعب 

حىت جاء االستعمار الربيطاين بدويالت الطوائف احلديثة اليت ال تعرب عن هوية شعب هذه اجلزيرة، 
 وال تمثل إرادته، بل تعرب عن هوية األرس العشائرية اليت حتكمها فقط، وتمثل إرادة االستعمار اليت

  أوجدها تلحقيق مرشوعه بالسيطرة ىلع اخلليج واجلزيرة العربية.

 عنها: ديكسونلقد اكن شأن تلك احلدود كما قال 

                                                           

 .233للسعدون تاريخ العالقات بني الكويت وجند  (433)
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إن احلدود االعتباطية اتلحكمية بني العراق وجند اكنت يف رأيي خطأ كبريا، إذ أن ابن سعود حرص )
شمال، إن املشلكة قد حلت حسب تنقالت قبائل جند السنوية ربما وألول مرة يف اتلاريخ باجتاه ال

املقاييس األوربية وليس حسب تلك املقاييس املفهومة يف العالم العريب وذللك لم ينجم عن تلك 
 .(101)(السياسة إال املشالك

ع ما يه إال أفاكر أوربية بعيدة عن طبيعة الواق -ششهادة الغربيني أنفسهم-العقري  اتفاقية إن تسوية
العريب، حيث احلياة ابلدوية، والصحاري الواسعة بال حدود، ففكرة احلدود اثلابتة ال يمكن أن تطبق 

مع تىلع املساحات الواسعة من ابلوادي والصحاري يف شبه اجلزيرة العربية اليت ال يعرتف بها املج
 (100).ابلدوي وال يقرها بتاتا

نفسه كيف تتم الرحلة السنوية للقبائل انلجدية إىل العراق وقد وصفها فقال  ديكسونوقد رأى 
 عنها:

واكنت اجلمال سارحة ترىع بعرشات اآلالف،  -منطقة تقع جنوب غرب الكويت-وصلنا الشق )
ال تنقل اخليام واألمتعة، إنها اهلجرة واكنت تأيت من اجلنوب الرشيق باجتاه الشق مجال ثقيلة األمح

الشمايلة الغربية الكربى لقبيلة مطري اخلارجة من الصمان بعد أن وصلت هلا أخبار املرايع اجليدة 
 .(102)(وبرك املاء الكثرية

لقد اكن حتديد احلدود ذاته، واتلحكم يف سري هجرة القبائل العربية السنوية شماال وجنوبا للبحث 
الوسيلة الرئيسة اليت استخدمها الربيطانيون للسيطرة عليها، كما فطنت ذللك )مس بيل( عن الألك، 

املسئولة الربيطانية عن اإلدارة امللكية يف العراق بعد االحتالل الربيطاين هل، حيث رأت أن السيطرة 
 ىلع قبائل شمر مرهون بقطع طريق هجرتها، حيث قالت:

                                                           

 .234/  1الكويت وجاراتها  (430)

 .203عبد العزيز وبريطانيا  (431)

 .132/  2الكويت وجاراتها  (432)
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وقف خالل السنوات القالئل القادمة ىلع قدرتنا ىلع قطع لكن سيطرتنا عليهم ىلع لك حال ستت)
 .(103)(طريق هجرتهم شماال وجنوبا

وكذا فطنت إىل رضورة ضم القبائل قرسا إىل املدن واملوانئ واملشيخات فيها اليت ترتاد القبائل مدنهم 
 تقول:للسيطرة عليها، حيث 

عرب اذلين ترتاد قبائلهم اجلوالة أطراف إن من األمور األساسية أن جيري تفاهم تام مع األمراء ال)
ابلالد املعمورة، وليس هذا شيئا صعبا أيام السلم، ألنهم يعتمدون يف احتياجاتهم املعيشية الرضورية 
ىلع األسواق اليت يقصدونها هلذا الغرض، ومن املمكن أن جيعل السما  هلم باالتصال بهذه األسواق 

ا اكنوا حيرتمون حدود املدينة اليت يتصلون بها وحدها فإن منوطا بمسلكهم احلسن، ىلع أنهم طامل
الزتاماتهم يمكن أن يقال عنها أنها حتققت، فليست هناك أي حكومة يمكنها أن تتوقع السيطرة ىلع 

 .(101)(ما يفعلونه ضمن ديرتهم

مكن ي وبهذه الطريقة تمكن الربيطانيون من السيطرة ىلع القبائل الرئيسة يف اجلزيرة العربية اليت
أن تهدد وجودهم واستقرارهم يف املنطقة، كقبيلة عزنة وشمر ومطري اليت ترحتل شماال وجنوبا، وقد 

، يف الوقت اذلي (101)قدرت املس بيل عدد أفراد قبيلة عزنة وحدها بربع مليون نسمة ىلع أقل تقدير
 اكن جمموع ساكن مدينة الكويت آنذاك ال يتجاوز عرشين ألف نسمة!

 يطاين تلأسيس اململكة العربية السعوديةاملرشوع الرب: 

جنحت بريطانيا يف إقامة اململكة العربية السعودية كمرشوع جتزئة ىلع أنقاض مرشوع الرشيف 
حسني وثورته العربية يف مكة اليت وعدته بريطانيا أن تقيم هل مقابل وقوفه معها ضد اخلالفة 

اليت تضم جزيرة العرب والعراق والشام، وهو ما رأت بريطانيا  العثمانية )اململكة العربية املتحدة(
خطورة حتقيقه بعد سقوط اخلالفة العثمانية، فاكن مرشوع )اململكة العربية السعودية( ابلديل 

                                                           

 .111فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (433)

 .35فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (434)

 .123فصول من تاريخ العراق للمس بيل ص  (435)
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الربيطاين ملرشوع )اململكة العربية املتحدة( تلقسيم املنطقة وتسهيل مهمة السيطرة عليها واتلحكم 
 بها! 

اذلي خرج من الكويت بعد أن أصبحت حتت احلماية الربيطانية -ابن سعود  يالقد دعمت بريطان
املبارشة، وبدعم اكمل من بريطانيا ماديا وعسكريا عن طريق مبارك الصبا  اذلي الزتم بموجب 

نظر إىل ي)وقد اكن عبد العزيز  -معاهدة احلماية أن يلزتم يف شئونه اخلارجية بالسياسة الربيطانية
بكاملها باعتبارها من املمتلاكت السابقة لعائلته، وأنه يتحتم عليه استعادة لك هذه  شبه اجلزيرة

ال نطلب غري ما اكن آلبائنا وأجدادنا  األمالك، وقد أوضح ابن سعود هذه احلقيقة للرحياين عندما قال:
 .(102)(قبلنا، يلعلم ذلك أصحابنا اإلجنلزي ويلعلم ذلك الرشيف وأوالده

 ال ينتمون -كما يقول جون س- اكن ابلدو) ملك هل فقد اؤمن ابن سعود بأن جندويف الوقت اذلي ي
 .(109)( فلم يكن هلم موطن أو أرض... إال إىل أنفسهم، كما اكنت الصحراء بكاملها موطنا هلم

تراقب تلك القوة اجلديدة، ويف الوقت ذاته تساعدها رسا عن طريق الكويت، ) لقد اكنت بريطانيا
لكونها احلليف غري املبارش لربيطانيا ضد األتراك، واكن ابن سعود بدوره خيطب ود اإلجنلزي ويرسل 

مبعوثا من قبله للتفاوض مع الاكبنت بريد وكس املعتمد السيايس  -م0012سنة -هلم يف نفس الفرتة 
اهدة ، ومؤكدا رغبته يف عقد معحساءألاين، طابلا مساعدة بريطانيا للتخلص من األتراك يف يف ابلحر

ه (، وقد توقعت بريطانيا بأن ابن سعود سيواجوالقطيف حساءألامعهم، وىلع تواجد معتمد إجنلزيي يف 
 (101).القراصنة يف اخلليج العريب، وسيساعد بريطانيا ىلع اتلخلص منهم

                                                           

 .52اإلخوان السعوديون جلون س  (431)

 .41اإلخوان السعوديون جلون س  (432)

والقراصنة اصطال  بريطاين يطلق آنذاك ىلع لك من اكن يقاوم . 352قصة السيطرة الربيطانية ليم اخلليفة ص  (433)
الوجود االستعماري يف املنطقة، وهو كمصطلح إرهابيني اذلي يطلق ايلوم ىلع لك من يقاوم احلملة الصليبية ىلع العالم 

 ويرفض االحتالل األجنيب! اإلساليم أو
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 دينيا بصفته زعيماانلجدية اجلديدة إىل تقدمها وقيادتها ) اإلخوانحركة وهلذا جلأ ابن سعود بعد قيام 
  (100).()إماما( وبصفته أيضا سلطانا

أن ابن سعود من جهة، حيث يؤمن ب عقيدة-ال يمكن اتلوفيق بني هاتني انلظريتني بل العقيدتني و
عرب الصحراء من جهة أخرى اذلين يؤمنون بأن عقيدة األرض ملك هل ورثها عن آبائه وأجداده، و

إال بإاعدة طر  مفهوم اإلمامة ادلينية اليت تسمح بتحقيق  -هلم ال يمنعهم منها أحدوطن الصحراء لكها 
 بائه من خالل عرب الصحراء أنفسهم اذلين يؤمنون بأن األرض هلم!آ هدف ابن سعود باستعادة ملك

  يف جند: اإلخوانظهور حركة 

اجلديدة يف جند ىلع يد الشيخ عبد الكريم املغريب اذلي اكن من كبار  ينيةقد انبعثت احلركة ادلل 
علماء ابلرصة يف حرضة شيخ املنتفق فالح السعدون، وبعده صار مع الشيخ مزعل السعدون، ثم رحل 

استقر  إىل جند واكن متأثرا بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقام بإحيائها من جديد بعد أن
ونرش دعوته يف حدود سنة  -بعد ذلك اإلخوانقبل أن تصبح هجرة رئيسية من هجر -باألرطاوية 

أي يد يف ظهور  -وال لعلماء جند-لم يكن البن سعود  -ديكسونكما يقول -، وباتلأكيد م0100
 (111).م0003حساء سنة ألهذه احلركة، ولم يلتفت إيلها ابن سعود إال بعد أن احتل ا

وانبعاثها من جديد اكن قبل خروج ابن سعود من الكويت واحتالل  اإلخوانأي أن ظهور حركة 
الرياض، فلم يكن هل وال للوهابيني يف جند دور يف إحيائها، بل اكن جمددها هو الشيخ عبد الكريم 

 املغريب األصل ابلرصي ابلدل!

، إذ اكن مرشوعه للجامعة وال يبعد أن يكون السلطان عبد احلميد قد أوعز للسعدون بذلك
اإلسالمية، وحركة اإلحياء ادليين، قد بدأ يف هذه الفرتة تقريبا، واكن يويل عناية بإحياء ادلعوة ادلينية 

 يف لك إقليم حبسب مذهب لك بدل، وهو ما أشارت هل بعض اتلقارير الربيطانية كما سيأيت!

                                                           

 .53اإلخوان السعوديون جلون س  (433)
 

 .143/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (500)
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 طبيعة األمور السياسية يف شبه اجلزيرة أن تغري) :كما يقول فرومكني هذه اإلخوانلقد قدر حلركة 
ات يبيعون مجاهلم وممتلاكتهم، يك يستقروا يف جتمع العربية ملصلحة ابن سعود، فقد بدأ رجال القبائل

زراعية وتعاونية، ويعيشوا حياة دينية وهابية، وىلع الفور وضع ابن سعود نفسه ىلع رأس هذه احلركة، 
م املحاربني يف شبه اجلزيرة العربية، وأخذت تتقلص سلطة شيوخ اليت وفرت هل جيشا من ابلدو، أعظ

ة ابن سلط ال بني القبائل، بينما أخذت تنمو، ويتقلص معها االنفصاإلخوانلك قبيلة ضمن حركة 
 .(110)(سعود

 الوقت ويف) اجلدد، وأفاكرهم، وباياتهم اإلخوانلقد حاولت بريطانيا بعد ذلك معرفة لك تفاصيل حياة 
، اكنت هذه األخبار قد تشوهت، إما عن طريق اإلخواناذلي بدأت تترسب فيه األخبار عن حركة 

 .(112)(املبالغة يف رواية هذه األخبار، أو عن طريق حتريفها عن قصد، أو عن طريق اتلضليل

 نفسه: ديكسونوقد قال عنهم 
ورعبهم ال بد أن أسجل الرأي اذلي يقول إن لك ذلك اكنت جتري  اإلخوانبرغم ما كتب عن قسوة )

خوان دائما إعجابا إلاملبالغة فيه حبذق وعناية خدمة ألهداف سياسية يف ذلك الوقت، كنت أكن ل
حاقدا، وحيتمل أن يكون السبب يف ذلك هو أن هناك سحرا عجيبا حييط بهؤالء الرجال الصادقني، 

نهم حىت اكتشفت أن الفرق بي اإلخوانأعرتف بأين ما تعرفت ىلع أحد هؤالء املؤمنني باهلل حقا، وأنا 
 .(113)(وبني األنواع الطيبة من العرب ابلدو يف األماكن األخرى يسري جدا

م عن الشائعات 9/2/0021وهذا ما أكده الوكيل السيايس الربيطاين يف ابلحرين يف تقرير رسيم بتاريخ 
 ل بعد معركة محض بني مطري وابن صبا :حول قتل ادلويش للنساء واألطفا

أما فيما يتعلق بالروايات الواردة ششأن مقتل النساء واألطفال ىلع يد مطري، فقد ظهر أنها كما اكن )
متوقعا قصة ال أساس هلا من الصحة مطلقا، والواقع أن امرأة وطفلني قتال مصادفة برصاصة طائشة، 

ة للنساء، فهذا أمر ال يفعله العرب مطلقا، وحىت يف وأنا شخصيا لم أصدق ما قيل عن وقوع مذحب

                                                           

 .424والدة الرشق دليفيد فرومكني ص  (501)

 .11اإلخوان السعوديون جلون س  (502)

 .11، واإلخوان السعوديون جلون 142/  1الكويت وجاراتها  (503)
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م اليت قام بها سعود الكبري، لم تمس امرأة واحدة وهذا أمر موثق 0110عملية نهب كربالء سنة 
 .(111)(رسميا

 لنشأت أو) :سوكما يقول جون  م،0002م تقريبا، ويف سنة 0101يف سنة  اإلخوانلقد بدأت حركة 
هجرة يف األرطاوية، وبعدها بوقت قصري أنشئت اهلجرة اثلانية يف الغطغط، وقد أدى شيوع صيت 

باق قامت به قبائل س ءهاتني اهلجرتني اللتني اكنتا تسكنهما أقوى قبيلتني يف جند مطري وعتيبة إىل بد
 .(111)(جند األخرى يلكون لك منها هجرته

 (112).وأرسهم اإلخواننسمة من  31111ينة يقطنها حنو وقد حتولت األرطاوية يف وقت قصري إىل مد

هلا، كمدن عسكرية جهادية  غريبوبقيام األرطاوية يف شمال رشق الرياض، والغطغط يف اجلنوب ال
العقائدية والسياسية اليت تقوم ىلع اتلوحيد املطلق دينيا وسياسيا، بتوحيد ادلين  اإلخوانتؤمن بفكرة 

فمن ) حلجازهلل، وتوحيد األمة يف دولة واحدة، حدثت اتلحوالت الكربى املعارصة يف تاريخ جند وا
ذلك االلزتام من قبل فيصل ادلويش، العدو  فإن -كما يقول جون-العسكرية وجهة انلظر السياسية 

قليدي لعائلة الرشيد، قلل من أهمية قدرات ابن رشيد يف مواجهة ابن سعود، والسبب يف ذلك أن اتل
قبيلة مطري بدأت تضع ثقلها يف مواجهة اعصمة بن رشيد يف حائل، وبنفس الطريقة فإن قبيلة عتيبة 

ن تأيت أحتت قيادة سلطان بن رجاد يف الغطغط راحت حتيم اجلنا  الغريب من اهلجمات اليت حيتمل 
سرتاتييج، اكنا بمثابة منارتني تصدر عنهما إشارات المن احلجاز، هذان املركزان حبكم موقعهما ا

الصحوة اإلسالمية مصحوبة بكل محاس احلركة العسكرية الفتية انلاجحة... وخالل عقد ونصف 
 .(119)(من تأسيس أول هجرتني تم إنشاء ما يزيد عن مائيت هجرة

ة حرب، يف هجر قبيل ايف هجر قبيلة مطري، وثالثني ألف ااهلجر أربعني ألفوقد بلغ عدد ساكن تلك 
 يف هجر قبيلة العجمان، وكذا مثله يف ايف هجر قبيلة عتيبة، ومخسة عرش ألف اواثنني وعرشين ألف

                                                           

 .320/  5الربيطانية اجلزيرة العربية يف الوثائق  (504)

 .35اإلخوان السعوديون جلون س  (505)

 .33اإلخوان السعوديون جلون س  (501)

 .103اإلخوان السعوديون جلون س  (502)
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هجر قبيلة العوازم، وكذا بلغ عدد ساكن هجر قبيلة شمر مخسة عرش ألف نسمة أيضا، وعرشة آالف 
 (111).املرةيف هجر قبيلة 

 آليت:اككما يف تقارير جون س من لك قبيلة  اإلخوانوبلغ عدد املقاتلني يف هذه اهلجر اليت استوطنها 
، (1111حنو )(، وقحطان 01111(، وحرب حنو )02111) ( مقاتل، وعتيبة حنو03111) قبيلة مطري حنو

(، واملرة 3111) (، وادلوارس حنو1111)حنو (، ويام 1111والعوازم )(، 1111حنو )(، وشمر 2111حنو )والعجمان 
 (110) .(3111حنو )واهلواجر 

وهذه أعداد املقاتلني من القبائل اليت أمكن تقدير عدد مقاتليها، وهناك قبائل أخرى اكن هلا نشاط 
 (101).يف هذه احلركة الفكرية وهلا هجر خاصة بها كقبيلة السهول، وعزنة، والظفري، وسبيع، وبين خادل

 (100).يف اجلزيرة العربية يف أوج قوتها بنحو ثالثمائة ألف مقاتل اإلخوانات وقد قدرت قو

 ادلور الرئييس يف توحيد وسط اجلزيرة العربية وضم املدن الرئيسية ذه احلركة فيما بعدهل سيكونو
يف  وكذا جنح ادلويش، ضمهافقد جنح ادلويش وقبيلة مطري يف حصار حائل اعصمة ابن رشيد وفيها، 

كما جنح سلطان بن رجاد بقبيلة عتيبة يف حصار مكة ملدينة املنورة وانزتاعها من الرشيف، حمارصة ا
 .ضمهااعصمة الرشيف و

                                                           

 .132اإلخوان السعوديون جلون س  (503)

 اجلدول اتلاسع. 235اإلخوان السعوديون جلون س  (503)

 اجلدول اثلامن. 233اإلخوان السعوديون جلون س  (510)

 .133اإلخوان السعوديون جلون س  (511)
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م يف معركة جراب بني ابن سعود 0001خوان كقوة عسكرية مؤثرة يف سنة وقد اكن أول مشاركة لإل
تغيري مزيان القوى يف اذلي أدى بعد ذلك إىل وابن رشيد، واكن ذلك أول ظهور هلم ششك عسكري )

 .(102)(شبه اجلزيرة بأكملها

                                     بريق اإلخوان                     معركة جراب شهدت أول ظهور لإلخوان كقوة عسكرية          

 ضيدان بن حثلنيالشيخ        سن الفرمحمالشيخ          سلطان بن رجادالشيخ         فيصل ادلويشالشيخ         

شيوخ قبيلة مطري اذلي اكن بمثابة القائد  أبرز-فيصل ادلويش هم  اإلخواناكن أبرز زعماء قد و
هو من وأبرز شيوخ قبيلة عتيبة، وحمسن الفرم وهو وسلطان بن رجاد  -العسكري األىلع هلذه احلركة

 (103).أبرز شيوخ قبيلة حرب، وضيدان بن حثلني أبرز شيوخ العجمان

وقع عبد العزيز مع بريطانيا ) :م كما يقول جاك برييب0001اكنون األول اعم  22ويف الوقت نفسه ويف 
معاهدة مشابهة تللك اليت تربط الك من ابلحرين والكويت بإجنلرتا، وهو األمر اذلي جيهله ىلع العموم، 

درها مخسة آالف جنيه أو يغفل عن ذكره كثري من املؤرخني، إذ أنه مقابل مساعدة مايلة شهرية ق
إسرتيلين، اعرتف سلطان جند للربيطانيني حبق اإلرشاف ىلع عالقاته اخلارجية، وتعهد عبد العزيز 
بأال يتنازل عن أي شرب من أراضيه وأال يقيم عالقات مع أي دولة إال بعد احلصول ىلع موافقة 

                                                           

 .112اإلخوان السعوديون جلون س  (512)

 .123اإلخوان السعوديون جلون س  (513)
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ابن سعود من لك اعتداء خاريج احلكومة الربيطانية ىلع ذلك، وتعهدت بريطانيا من جانبها حبماية 
 .(101)(مهما اكنت الظروف

  اإلخواناتلخوف الربيطاين من حركة: 

وقد أبدى املسئولون الربيطانيون ختوفهم من هذه احلركة حيث كتب املندوب السايم الربيطاين يف 
م تقريرا حول هذا املوضوع جاء 0001سنة  أكتوبروينجات إىل آرثر جيمس ميلر يف  رجيينادلمرص 

 :فيه
ولكين تعلمت من جتربيت يف السودان مدى ، وأهدافهم اإلخوانليست دلي معلومات اكفية عن قوة )

اخلطر اذلي يشلكه تنظيم رسي يعمل حتت عباءة ادلين بني ساكن غري متحرضين، فيف وقت الشدة 
أفراد انلرصانية إىل اخلمر، ويكون املسلم أكرث تعرضا يلجأ هذا املسلم إىل ادلين مثلما يلجأ بعض 

التلقاط الرشارة األوىل من رشر التشدد اذلي يتحول إىل حريق إذا ما أذاكه زعيم غري حصيف أو 
 .(101)(مضلل أو يستحيل السيطرة عليه بأي حال من األحوال

اجهة م هذه احلركة يف جند ملووقد اكنت السلطات الربيطانية ختىش أن تكون ادلولة العثمانية وراء قيا
بريطانيا يف املنطقة بإذاكء الرو  اإلسالمية اليت ترفض الوجود األجنيب، غري أن السلطات الربيطانية 
رجحت أن تكون احلركة ردة فعل ىلع االضطراب السيايس اذلي تعيشه اجلزيرة العربية منذ 

 (102).عقود

 :إيله جاء فيها فيليباء ىلع تقارير أيضا رسالة إىل مجس بلفور بن رجيينادلوقد كتب 
إن هناك اضطرابا دينيا كبريا يف بعض أجزاء وسط اجلزيرة العربية جيري فيه حتريض انلاس ىلع )

رشيف مكة اذلي قام باثلورة - إخوانهم اذلين باعوا أنفسهم للنصارى، وخباصة ضد امللك حسني
 .(109)(-العربية ووقف مع بريطانيا ضد ادلولة العثمانية

                                                           

 .53جزيرة العرب جلان جاك برييب  (514)

 .12اإلخوان السعوديون جلون س  (515)

 .13اإلخوان السعوديون جلون س  (511)

 .15اإلخوان السعوديون جلون س  (512)
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 :بقوهل اإلخوانم حركة 0001وقد وصف الضابط السيايس الربيطاين يف بغداد يف مايو سنة 
إنها حركة اشرتاكية بمعىن أن األغنياء يتعني عليهم أن يقتسموا بضاعتهم وسلعهم مع اعمة انلاس، )

 .(101)(وقد وردت حاالت كثرية ملشايخ تعني عليهم أن يسلموا ما دليهم من إبل إىل أتباعهم

 نييكرثت تقارير ضباطها السياس حنيإىل شبح خييف السلطات الربيطانية  اإلخوانلقد حتولت قوة 
 من الضباط-كما تزايد عدد اإلنذارات اليت تؤكد أن ابن سعود ليست هل أي سيطرة ىلع هذه القوة )

  .(100)(العسكرية اإلخوانبالقياس إىل قوة  -الربيطانيني

من تلك القوة اليت بدأت تتطلع إىل ما وراء اخلطوط احلمراء الربيطانية وبدأ القلق الربيطاين يزداد 
ا من ملك آبائه وأجداده، كما أنه يف رأيه يف العراق والشام، واليت اكن ابن سعود ال يطمح إيلها وليست

يرون توحيدها ضمن دولة واحدة هو  اإلخوانحتت سيطرة بريطانيا اليت هو حتت محايتها، بينما اكن 
اسرتاتييج وأصل عقائدي يقوم ىلع اإليمان باتلوحيد اذلي جاء به انليب صىل اهلل عليه وسلم هدف 

 !ووحد به العرب دينيا وسياسيا يف اجلزيرة العربية

  ىلع الرشيف وهزيمته يف تربة: اإلخوانهجوم 

قوامها واكن ىلع رأس محلة م )1/0000/ 21الرشيف عبد اهلل بن حسني يف تربة  اإلخوانلقد واجه 
مخسة آالف رجل من اجليش احلجازي املدرب، ومعه األسلحة احلديثة اليت زوده بها الربيطانيون 

رجل، من اهلجانة، انطلقت قبل  0011قوامها  اإلخوان، ووصلت قوة من العاملية األوىل خالل احلرب
نادق  ، وابلحترك قوات ابن سعود بعملية استكشافية، فهامجت معسكر عبد اهلل بالسيوف، والرما

القديمة، واكنت هزيمة قوات الرشيف حسني هزيمة اكملة، مما استدىع ميجء بريطانيا إلنقاذه، 
فأرسلت طائرات بريطانية للحجاز، وأرسلت إنذارات إىل ابن سعود، اذلي تفادى املجابهة، وتظاهر 

ة كنت من عقد هدن، وتماإلخوانبالزنول ىلع رغبات بريطانيا، مدعيا أنه يبذل قصارى جهده لضبط 
 (.م0021سنة  1بينهما يف شهر 

                                                           

 .14جلون س اإلخوان السعوديون  (513)

 .115اإلخوان السعوديون جلون س  (513)
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وقد رص  مسئول يف اخلارجية الربيطانية مدافعا عن سياسة الوقوف مع الرشيف، يف مواجهة ابن 
 .(121)(سنبدو لكنا محىق إذا ما هزم صنيعتنا بمثل هذه السهولة) سعود اذلي هو حليفهم أيضا، فقال:

 

 واجه جيش اإلخوان يف معركة تربة وه زمالرشيف عبد اهلل احلسني اذلي     

  الرشيف حسني كفة جح كفته عند اإلجنلزي مقابلسريكسب عبد العزيز بن سعود لإلخوان 

لقد اكن بوسع بريطانيا أن تضبط حركة حليفيها، لوال الرصاع اخليف بني حكومة اهلند الربيطانية 
اين واملكتب العريب للمندوب السايم الربيطاليت ترشف ىلع رشق اجلزيرة العربية وتدعم ابن سعود، 

 يف القاهرة اذلي يرشف ىلع شئون غرب اجلزيرة العربية ويدعم الرشيف حسني!

 ، بعد أنكحركة دينية للمرس  السيايس والعسكري، سريجح كفة ابن سعود اإلخواندخول إال إن 
ت قوات جعل) اليت اإلخوانختلت بريطانيا تماما بعد ذلك عن الرشيف، اذلي فشل يف مواجهة جيوش 

امللك حسني اعجزة عن محاية الطائف، ومكة، واملدينة، وجدة، لقد استعمل حسني الطائرات اليت 
كما جعلت القوات العراقية جيدة اتلدريب واليت اكن ... اإلخوانيقودها املرتزقة يف مواجهة هؤالء 

                                                           

 .425والدة الرشق  (520)



164 
 

حىت يف مرحلة ما بعد بارات الطائرات  اإلخوانيقودها ضباط بريطانيون اعجزة عن مسايرة أوئلك 
إن القوات جيدة اتلدريب يف األردن ...  اإلخوانواملركبات املدرعة واحلمالت املياكنيكية ىلع هؤالء 

، ورضيت باتلنسيق بني لك من ابن سعود والربيطانيني اإلخوانعجزت يه األخرى عن اتلعامل مع 
 .(120)(اإلخوانيف لك من األردن والعراق إلخضاع 

لقد جنحت تلك احلركة باعرتاف الضباط والسياسيني الربيطانيني بتحقيق األمن والسلم يف لك 
اكنوا جنودا متشددين ال خيشون  اإلخوانإن )وىلع حد قول جون س:  املناطق اليت سيطرت عليها

دون عياملوت وال ينشدون متع احلياة وإنهم بقدر ما اكنوا يدخلون الرعب يف قلوب أعدائهم اكنوا ي
 .(122)(السالم واألمن للمناطق املضطربة

 :م عن ذلك فقال0020يف يناير سنة  فيليبوقد كتب 
يف لك أحناء اجلزيرة العربية الوهابية بطوهلا وعرضها يسود اآلن جو من السالم واألمن لم تشهده )

 إلخوانافقد امتد ظالل اجليش الوهايب املخبأ يف مستقرات ... ابلالد يف أية مرحلة من املراحل السابقة
إىل لك أحناء الصحراء، وأصبحت تغمر اجلزيرة العربية لكها، كما أن اجليش هو اذلي يزرع خرضواته 

 . (123)(وتموره وحبوبه يف مستقراته وقت السلم

ة القضاء عليها، إال أن ذلك لكه لن يشفع هلذه احلركة عند بريطانيا، حيث قررت بعد ذلك رضور
وىلع لك القوى املسلحة يف اجلزيرة العربية، يلبدأ فصل جديد من عرص العبودية يف ظل دويالت 

 ..الطوائف.

 
 

 

                                                           

 .133اإلخوان السعوديون جلون س.  (521)

 .140اإلخوان السعوديون جلون س.  (522)

 .140اإلخوان السعوديون جلون س.  (523)
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  ادلعم الربيطاين للرياض الحتالل حائل واحلجاز: 

اجلزيرة  بدت شبهلقد )بدأت قبضة بريطانيا ىلع وسط جزيرة العرب تزداد بازدياد نفوذ ابن سعود،  
م، أنها من بني لك أرايض الرشق األوسط منطقة حمظورة ىلع غري الربيطانيني، 0000العربية، منذ سنة 

فسواحلها ابلحرية الطويلة يسهل ىلع األسطول الربيطاين أن يسيطر عليها، واثنان من سادتها 
يتلقيان ، هما حبماية بريطانيا، والرئيسيني، الرشيف حسني يف الغرب، وابن سعود يف الوسط والرشق

 .(121)(قد بقيت الساحة خايلة لربيطانيادعما مايلا كبريا منتظما من احلكومة الربيطانية، ل

تقوم يف شبه اجلزيرة العربية ىلع عدة اعتبارات  -س كما يقول جون-لقد اكنت السياسة الربيطانية 
 تغريت مع تغري األوضاع ادلويلة يه اكآليت: 

اكن مفروضا ىلع السياسة الربيطانية أن تعرتف شسيطرة ادلولة األوىل قبل احلرب العاملية  أوال:
 العثمانية ىلع اجلزيرة العربية، وأال تفعل ما خيالف هذه السياسة.

أثناء احلرب العاملية األوىل اكن هناك ختطيط بريطاين لقيام ثورة عربية يف اجلزيرة العربية ضد  ثانيا:
رشيد  ابن ادلولة العثمانية انية يف احلجاز يقوم بها الرشيف حسني، وحرب ضد حليفادلولة العثم

 يف حائل يقوم بها ابن سعود.

إذ أصبح  ،وسقوط اخلالفة العثمانية تغري املوقف من ابن رشيداألوىل بعد انتهاء احلرب العاملية  ثاثلا:
احدة عليها يف املنطقة حىت ال تستفرد قوة ووجوده يعيد توازن القوى اليت حتافظ بريطانيا ىلع استمراره 

 مما قد يهدد مصالح بريطانيا.

 

 

                                                           

 .423والدة الرشق دليفيد فرومكني  (524)
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 :اخلالف بني حكومة اهلند ونلدن يف دعم ابن سعود والرشيف حسني 

 

 

 

 نيمثال تغيوينوس العرب نلور                                                 فيليب وأرلوند ولسون يمثالن          
 حكومة  نلدن                                                                     ومة اهلند الربيطانيةحك             

 ويدعمان الرشيف حسني                                                        ويدعمان عبد العزيز بن سعود       
 

وقد زاد من تعقيد الوضع أن الضباط والسياسيني الربيطانيني يف اجلزيرة العربية انقسموا يف مواقفهم 
إىل قسمني حبسب اجلهات اليت يتبعونها، فبينما اكنت حكومة اهلند الربيطانية تدعم ابن سعود 

د، اكن عووولسن يؤيدان ابن س فيليبوترشف ىلع اجلهة الرشقية من اجلزيرة العربية، حيث اكن 
ارجية ت، ولورنس العرب يف مكتب بغداد اتلابع للخغيوين رجيينادليف مرص الربيطاين املندوب السايم 

 (121).الربيطانية يف نلدن، اليت ترشف ىلع شئون احلجاز، يقفان مع الرشيف حسني

ضطر ا حىت)األوىل  وقد زادت حدة الرصاع بني الرشيف وابن سعود خاصة بعد انتهاء احلرب العاملية
جملس الوزراء الربيطاين لالعرتاف بأن سياسته يف شبه جزيرة العرب قد اختلت، فاخلصومة بني 

ألف جنيه شهريا من ادلعم الربيطاين، وابن سعود  02حلييف بريطانيا، الرشيف حسني اذلي يتلىق 
 .(122)(اذلي يتلىق بدوره مخسة آالف جنيه، اكنت ىلع أشدها

اكنت احلكومة الربيطانية تستغل الك من امللك حسني وابن سعود ) لقدوىلع حد قول جون س 
تلحقيق أهدافها احلربية يف شبه اجلزيرة العربية، وخاصة احتواء القوة الرتكية يف املنطقة، وإشغال 

                                                           

 .151اإلخوان السعوديون جلون س  (525)

 .423الرشق والدة  (521)
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القوات الرتكية املوجودة ىلع اجلبهة يف اجلزيرة العربية حىت ال تتفرغ للعمل ىلع اجلبهتني األوربية 
ل اخلصيب اللتني هلما طابع اسرتاتييج أكرث من اجلزيرة العربية، وما إن حتقق هذا اهلدف وجبهة اهلال

وبعد هزيمة األتراك مبارشة، قررت احلكومة الربيطانية السما  بانغماس امللك حسني وابن سعود 
م تسالوينجات بعد اس رجيينادليف اتلطورات ادلاخلية، وذلك طبقا للتعليمات اليت أرسلت للسري 

 ،لقوات الرشيف حسني اليت اكنت حتت إرشاف الضباط الربيطانيني ودعمهم العسكري-املدينة 
الم وبناء ىلع تغري الظروف واستس -حيث خرج اجليش العثماين اذلي اكن يدافع عن املدينة انلبوية

حامية املدينة فلن جتين احلكومة الربيطانية شيئا من اتلدخل يف الزناع ادلائر بني ابن سعود وامللك 
 .(129)(وقد ألغيت اتلعليمات اخلاصة بتوجيه إنذار إىل ابن سعود -كما ورد يف اتلعليمات-حسني 

 يف إخراج احلامية العثمانية منها بواسطة قوات الرشيفلقد احتل الربيطانيون املدينة انلبوية وجنحوا 
 حسني، كما احتلت بريطانيا القدس بدعم قوات الرشيف فيصل بن احلسني!

 

       م أثناء احلكم العثماين0011سنة واملدينة املنورة ملسجد انلبوي ا                                       
 
 

                                                           
 بترصف. 112اإلخوان السعوديون جلون س  (522)
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 بعد نيالرشيف حسفخري باشا يصافح عبد اهلل ابن         يف الرتيك العسكري ائدـالق– باشا فخري بني اجتماع    
 ةبعد حصار بريطانيا للمدين–استسالم احلامية العثمانية          من بالقرب -حائل حاكم– الرشيد ابن مع - ملدينةا    
 -الرشيف لقوات ىلع االستسالماحلامية  إلرباموجتويعها                                         م0009سنة  املدينة                           

  نورةاملـدينة ـول قوات الرشيف حسني إىل املـدخ              املدينة قوات الرشيف حسني تصطف استعدادا دلخول  
   حتت إرشاف الضباط الربيطانيني ودعمهم العسكري            اليت اكنت تدافع عنها بعد استسالم احلامية العثمانية   
 
 
اليت اكنت تمده خبمسة آالف جنيه -م رسالة إىل بريطانيا 2/1/0021قد كتب ابن سعود بتاريخ و

 :قال فيها -إسرتيلين شهريا، وبرتسانة من األسلحة واذلخرية
ساندوين وأنا أضمن أال أسمح برواج املؤامرات املضادة لربيطانيا بني العرب، إنكم تسبغون ىلع )

 -اقيعين الشام والعر-وتمنحونهم األرايض اخلصبة  -يعين امللك حسني-أصدقائكم اخلونة األلقاب 
ة وأنا صديقكم املخلص أظل أفقر مما كنت عليه من قبل! أرجوكم أن تطلبوا إىل حكومة صاحب
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اجلاللة زيادة إاعنيت وأن تزيد من مساعداتها املايلة يل، أنا ال أستطيع االستمرار، ردوا يلع، علموين 
 .(121)(كيف أقاوم وأحتمل

 بقيادة فيصل ادلويش ىلع اإلخوانواجهها ابن سعود يه يف إرصار  الرئيسية اليت شلكةامللقد اكنت 
د ه مع بريطانيا وانلصارى، بينما اكن ابن سعوبتحالفيف نظرهم ابلدء بقتال الرشيف حسني لكفره 

، بيةيف غرب اجلزيرة العر بريطانيا رجلحياول رصف أنظارهم عن الرشيف حسني بتوجيه بريطاين 
وتوجيههم حنو حائل وابن رشيد اذلي اكن حليفا لدلولة العثمانية وعدوا لربيطانيا، وقد عقد ابن 

، حرضه الزعماء من ابلدو واحلرض، وقد أعلن ابن سعود عن موقفه ءسعود مؤتمرا اعما يف مدينة شقرا
وكما يقول جون س من برضورة قتال ابن رشيد بدعوى أنه أضعف عسكريا من الرشيف حسني 

 خالل الوثائق:
 خواناإلأن يقوم  اإلخوانطابلت املعارضة بزاعمة فيصل ادلويش شيخ قبائل مطري وانلاطق باسم )

، وامللك حسني، اذلي سلحه اإلجنلزي واذلي يهدد إخواننا يف العقيدة يف باهلجوم ىلع اإلجنلزي
  .(120)(اخلرمة

بإعالن أن املشلكة ليست مع اإلجنلزي وال بتحالف -لم يستطع ابن سعود االعرتاض ىلع هذه احلجة و
ىلع ظه بل برر حتف -حسني مع اإلجنلزي، إذ اكن هو نفسه حليفا هلم، وحتت محايتهم، ويستقبل دعمهم

وادلويش حبجة أن الرشيف أقوى عسكريا، وأن حائل أشد  اإلخوانمثل هذا الرأي اذلي يطابله به 
ته وأن يثبت والءه للربيطانيني مع تقوية أمن ممتلاك) خطرا، وقد جنح يف آخر املؤتمر يف إقناع املعارضة

 .(131)(ن واحدآيف 

 جهة الغرب يف احلجاز حتت إرشاف بريطاينويف الوقت اذلي يدور الزناع بني ابن سعود والرشيف يف 
 وقع رصاع آخر رشقا وكما يقول جون س:

                                                           
 .150اإلخوان السعوديون جلون س  (523)

 

 .151اإلخوان السعوديون جلون س  (523)

 .152اإلخوان السعوديون جلون س ص  (530)
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من  اإلخوانعندما أرسل سالم قوة من رجاهل إلجبار  -وسالم الصبا  اإلخوانبني -نشب اخلالف )
قبيلة مطري يف موقع اسمه قرية ىلع تركها من منطلق أنها أرايض كويتية، وأعقب ذلك نشوب العديد 

م، بقيادة فيصل ادلويش اذلي خرج منها 0021كتوبر أمن املعارك اليت اكن أشهرها معركة اجلهراء يف 
 مدينة الكويت ىلع اإلخوانمنترصا، وقد أدت حشود الكويتيني وربما اهلجوم الضاري اذلي قام به 

نفسها إىل إرسال بعض سفن املدفعية الربيطانية، إىل املياه الكويتية لوضع الطريان يف موضع 
االستعداد، يف إشارة قوية من بريطانيا إىل الزتامها بادلفاع عن حمميتها واحلفاظ عليها، وقد أدت 

ن الراعة الكويتيني وقطعانهم، العسكرية هذه إىل إخالء تلك املنطقة وإىل األبد م اإلخوانعمليات 
به دويلا، بناء ىلع اتفاقية  اكما نتج عنها أن أصبحت تلك األرايض جزء ال يتجزأ من جند، ومعرتف

 .(130)(م0021/ 9/02احلدود انلجدية الكويتية اليت أبرمت يف العقري يف 

 :سقوط حائل وضمها للمرشوع الربيطاين 

 بمكتب املستعمراتعميل املخابرات                 الكولونيل هاملتون                      انلقيب ويلام شكسبري           
 يـلبـجـــون في ةالربيطاني                                                                                                        

منذ بداية احلرب العاملية األوىل ووقوف حائل ضد احلملة الصليبية ىلع ادلولة اإلسالمية العثمانية، 
قررت بريطانيا إسقاطها واحتالهلا ىلع يد عبد العزيز بن سعود، وقد خطط ويلم شكسبري هلذا اهلدف، 

يل هاملتون مهمة م، ثم واصل الكولون0001وقد قتل يف معركة جراب بني ابن سعود وابن رشيد سنة 
م تلنفيذ هذا املخطط، ثم حل ماكنه فيليب اذلي وصل قادما من 0009شكسبري وزار الرياض سنة 

م تلحقيق هدفني األول إسقاط حائل وضمها للرياض، 0009ترشين اثلاين سنة  31بغداد إىل الرياض يف 
 ما تزال ولة العثمانية اليتواثلاين توثيق اتلحالف بني ابن سعود والرشيف حسني يف مكة ملواجهة ادل

                                                           

 .133اإلخوان السعوديون جلون س  (531)
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حاميتها العسكرية تسيطر ىلع املدينة املنورة، وقد قدر فيليب احتياجات ابن سعود يلنفذ املهمة يف 
حرب ابن رشيد خبمسة عرش ألف رجل مسلح، وعرشة آالف رجل احتيايط، ومخسني ألف جنيه 

ف جنيه للمواد الغذائية، وكتب نفقات شهرية، وعرش آالف بندقية، وأربعة مدافع ميدان، وعرشين أل
 (132).فلييب هذا اتلقرير حلكومته وأكد ىلع رضورة زيادة ادلعم لضمان جنا  ابن سعود يف مهمته

وقد حتفظ املندوب السايم الربيطاين يف القاهرة رجيينادل وينغيت ىلع زيادة ادلعم خشية أن يستخدم 
اكن يتبع يف شئونه املندوب الربيطاين يف  هذا ادلعم يف مهامجة الرشيف يف احلجاز اذلي اإلخوان

القاهرة، بينما أكد كوكس املقيم الربيطاين يف بغداد اذلي يتبع حكومة اهلند الربيطانية رضورة زيادة 
م يف دارين، 0001ادلعم خاصة وأن ابن سعود قد أصبح حتت احلماية الربيطانية بمعاهدة رسمية سنة 

ينصب ىلع رؤية نهاية رسيعة البن رشيد، واإلبقاء ىلع ابن سعود ) اوأن اهلدف اذلي تسىع إيله بريطاني
والرشيف كقوتني سياسيتني يف وسط وغريب اجلزيرة العربية، ملا يشالكنه من ثقل يف السياسة 

 .(133)(الربيطانية يف تلك املنطقة

من اندفاعها  م، خففت حكومة اهلند0001وبعد هزيمة ادلولة العثمانية، وانتهاء احلرب العاملية سنة 
إننا ال نريد أن ندفع ابن سعود اذلي ال يعترب عبقريا عسكريا فكتب كوكس إىل مرؤوسيه يف نلدن )
 .(131)(يف عمليات خطرية مثل حمارصة حائل

قرير كما جاء يف ت-سيساهم ذلك إال إن فيليب ظل متمساك برضورة دعم احتالل ابن سعود حلائل، إذ )
يا ود يف قلب اجلزيرة العربية، ومن ثم خيلق توازنا بني حلييف بريطانيف تعزيز سلطة ابن سع -فيليب

 .(131) (احلسني وابن سعود

الوكيل السيايس الربيطاين يف الكويت يف تقرير هل عن رغبته يف احتالل ابن سعود  ديكسونوقد أكد 
 حلائل بالوسائل ادلبلوماسية حيث كتب يف تقريره:

                                                           

  .103-103عبد العزيز وبريطانيا ص  (532)

  .، نقال عن الوثائق الربيطانية110-103عبد العزيز وبريطانيا ص  (533)

  .210عبد العزيز وبريطانيا ص (534)

  .210عبد العزيز وبريطانيا ص (535)
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دا ىلع قلب اجلزيرة العربية، وأن قوة ابن سعود سزتيد من إن حكومته حتبذ رؤية ابن سعود سي)
هيمنة بريطانيا ىلع الساحل الرشيق للجزيرة العربية، مما جيعل املشيخات هناك يف ذعر دائم من ابن 

 .(132)(سعود، وسرتنو دائما حنو بريطانيا حلمايتها

حنو حائل، وجرت بينه وبني  اإلخوانمقاتل من قبيلة مطري من  2111وقد توجه فيصل ادلويش ومعه 
قوات حممد بن طالل ابن رشيد معركة عنيفة يف اجلثامية ىلع بعد مخسة أميال من حائل اكن انلرص 

، وتراجع بعدها ابن رشيد إىل اعصمته، وتمت حمارصته، وطلب الصلح من ابن اإلخوانفيها حليف 
 (139).سعود اذلي اشرتط عليه ادلخول يف حلف مع بريطانيا

ل بعد سقوط اخلالفة العثمانية حمصورة بني فيك الكماشة ففرنسا يف الشام ئبحت حالقد أص
وبريطانيا يف العراق والرياض واحلجاز وكما يقول املسترشق انلمساوي املسلم حممد أسد اذلي اكن 

 بمعية ابن سعود واعرص تلك األحداث:
ا ألرايض اليت اكنت تديرها بريطانيوإذ فقد ابن رشيد مؤازرة األتراك وأصبح حمصورا يف الشمال با)

وفرنسا، فإنه لم يعد يستطيع أن يبدي أي مقاومة فعالة ضد ابن سعود، واستطاعت قوى امللك بقيادة 
 .(131)(م0020يف اعم  حائلابن سعود أن تستويل ىلع  ادةفيصل ادلويش اذلي اكن يف ذلك احلني أعظم ق

 س:كما يقول جوس و
واكن لفيصل م سقطت حائل يف يد ابن سعود بعد حصار دام مخسة ومخسني يوما، 00/0020/ 21يف )

وبذلك سقطت اعصمة جند الشمايلة أمام ادلويش وقبيلة مطري ايلد الطوىل يف حصارها وفتحها، 
اليت سيطرت ىلع املنطقة الشمايلة إىل حدود الشام وعمان، ويه اخلطوط احلمراء،  اإلخوانجيوش 

ث يرابط الربيطانيون والفرنسيون، وقد قام الربيطانيون بمواجهة قوة منهم تقدر بألف ومخسمائة حي
ني أن املسيحي) :كما يقول جون س اإلخوانوحينها أيقن  (مقاتل وقصفتهم بالطريان، وقتلت أكرثهم

موجودون يف لك ماكن، فهم حيمون سالم الصبا ، وهم اذلين أنقذوه من العقاب العادل ىلع أيديهم، 

                                                           

  نقال عن الوثائق الربيطانية. 211عبد العزيز وبريطانيا ص (531)

  .212عبد العزيز وبريطانيا ص  (532)

 .130الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( ص  (533)
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وهم اآلن ىلع أعتاب رشق األردن محاة عسكريني لألمري عبد اهلل اذلي أنزلوا به اهلزيمة باألمس يف 
 .(130)(تربة

 :مرشوع اململكة العربية حتت انلفوذ الربيطاين 

املرشوع الربيطاين كما رسمه كيتشرن يف مذكرته اليت رفعها إىل جملس الوزراء الربيطاين لقد اكن 
 انلحو اتلايل: م يقوم ىلع0001/ 3/ 01بتاريخ 

خلق مملكة مستقلة يف شبه اجلزيرة العربية تشتمل ىلع مكة واملدينة، ىلع أن تكون حتت راعية )
تحقق لربيطانيا السيطرة ىلع القيادة الروحية بريطانيا، فقد اكن أمرا جوهريا أن تكون كذلك تل

 .(111)(للعالم اإلساليم

ختيل مسئولني بريطانيني عن محاستهم زمن احلرب حلاكم مكة، مقابل م تم )0009ويف ربيع سنة 
 .(110)(وضع منافسه عبد العزيز بن سعود، اذلي دعمته حكومة اهلند الربيطانية طوال الوقت

م، عن تشجيعهم للرشيف حسني بإعالن نفسه 0001الربيطانيون يف مطلع سنة كما تراجع املسئولون 
خليفة للمسلمني، بل وحذروه من خطورة هذه اخلطوة، تلك اخلطوة اليت شجعوه عليها سابقا، إيمانا 

 .(112)(تعين شيئا، وإن ادلين هو لك يشءالقوة يف الرشق ال منهم بأن )

حسني كزعيم للقضية العربية، لصالح ابنه فيصل اذلي لقد قرر الربيطانيون اتلخلص من الرشيف 
صار يدور يف الفلك الربيطاين، واذلي انقطع عن وادله وأرسته يف احلجاز، طمعا يف حكم الشام، مما 

 (113).جعل وادله يتهمه باخليانة هل، وألمته، ورشفه

                                                           

 .131جلون س اإلخوان السعوديون  (533)

 .155والدة الرشق  (540)

 .313والدة الرشق  (541)

 .314والدة الرشق  (542)

 .311والدة الرشق  (543)
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 ية، ويه تسيطرم، بعد توقف احلرب العامل0000لقد حرضت بريطانيا مؤتمر الصلح يف باريس سنة 
ىلع مشيخات اخلليج العريب، اليت جرى تنظيمها خالل احلرب، وهلا وضع متمزي يف اجلزيرة العربية، )

اذلي ضمنه حتالف بريطانيا مع احلسني وابن سعود، وقد جعل منهما هذا اتلحالف حاكمني مشمولني 
 .(111)(حبمايتها

يذ نفوذه باحلجاز بعد إحلاحه ىلع بريطانيا تنفلقد قررت بريطانيا اتلخلص من الرشيف حسني وإنهاء 
( يف اجلزيرة والشام والعراق يلكون خليفة عليها، وبدأ ةوعودها هلا بإقامة )اململكة العربية املتحد

اتلوجه الربيطاين حلسم املوقف لصالح ابن سعود خاصة بعد حترك فيصل بن احلسني لإلعالن عن 
اط إسقأن اخلط األمحر اذلي لن تقبل به بريطانيا نفسها، إذ اجلهاد ملواجهة فرنسا يف الشام وهو 

 اخلالفة ومنع عودة فكرة اجلهاد أهم أسباب القضاء ىلع اخلالفة العثمانية! 

م بعد أن أدرك الرشيف فيصل بن احلسني أبعاد اتفاقية سايكس بيكو وأن سوريا قد 0021ويف سنة 
أصبحت حتت االحتالل الفرنيس قام بادلعوة إىل اثلورة وإعالن اجلهاد، وكتب إىل ابن سعود بذلك، 

دعوة هل عن توجيه )فرباير  01يف لقاء تم بينهما يف األحساء بتاريخ  ديكسونوقد أخرب ابن سعود 
إلعالن اجلهاد ضد املسيحيني، وأن شعبه يؤيد هذه ادلعوة، وأن أفضل حل ملواجهة هذه ادلعوة اليت 
يقودها فيصل ووادله يف احلجاز يكون بدعم بريطانيا هل هو، وأنه سيقف أمام علماء بدله بكل قوة 

 . (111)(إذا ما قرروا الوقوف مع اجلهاد ضد احللفاء

 للحجاز: اإلخوانف وضم ختيل بريطانيا عن الرشي 

وهو ما سبق أن حذرته منه بريطانيا اليت دعمته -وبعد إعالن رشيف مكة نفسه خليفة للمسلمني 
يف، بإسقاط الرش اخلالفة فكرة القضاء ىلعاكنت وراء قامت بريطانيا اليت  -ضد ادلولة العثمانية

 :ديكسونوكما قال 
يكتب نهايته بيده فعندما زار رشق األردن وأعلن اكن امللك حسني ملك احلجاز بعناده ورعونته )

  .(112)(نفسه هناك خليفة يف العالم اإلساليم أعلن ابن سعود عليه احلرب

                                                           
 .442والدة الرشق  (544)

 كسون حول املقابلة.يتقرير د 123-113/  5اجلزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية  (545) 
 .233/  1الكويت وجاراتها  (541)
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وإنما اكنت تلك احلرب بتوجيه بريطاين بعد أن جتاوز الرشيف حسني اخلط األمحر املحظور ىلع العالم 
 حكمه ووجوده بيده بمثل ذلك اإلعالن! اإلساليم لكه وهو إاعدة اخلالفة فاكن خيط نهايته ونهاية

يف  عقد مؤتمر ،بعد ذلك اإلعالن اذلي قام به الرشيف حسني يف رشق األردن بإاعدة اخلالفةتم لقد  
، وعلماء ادلين، وترأسه عبد الرمحن بن اإلخوانم مجع كبار رؤساء القبائل من 1/2/0021الرياض يف 

يف تعيني  االستفزاز اذلي تمثلاملؤتمر بيانا أشار فيه إىل )فيصل وادل عبد العزيز بن سعود، وقد أصدر 
م، 0/0021حنو احلجاز، واحتلت الطائف يف شهر  اإلخوان(، وحتركت قوات امللك حسني نفسه خليفة

اذلين اكن جلهم من قبيلة عتيبة بقيادة سلطان بن رجاد حنو مكة، ودخلوها بال كبري  اإلخوانوتقدم 
واكن خيوض حربا ) ة واحدة، حيث انسحب الرشيف من مكة إىل جدةمقاومة، ودون إطالق طلق

ادة بقي اإلخوانخارسة فقد استطاع أن يصمد حلصار جدة ولكن سقوط املدينة املنورة بأيدي قوات 
 .(119)(أدى إىل تنازهل عن العرش م0021فيصل ادلويش يف سنة 

حني سيطروا ىلع  اإلخوانوقد بدأ بعد حصار جدة سنة اكملة من السيطرة عليها،  اإلخوانكما جنح  
يفاوضون القنصل الربيطاين واإليطايل واهلونلدي واإليراين يف جدة ويتعهدون هلم بضمان احلجاز 

 س:وكما يقول جون األمن هلم ولراعياهم، 
يسيطرون ىلع املوقف تماما، فقد اكن هؤالء ابلدو غري املتحرضين يتعاملون بالفعل  اإلخواناكن ) لقد

ود (، يف الوقت اذلي اكن ابن سعمع أعيان احلجاز وممثيل ادلول الكربى قبل وصول زعيمهم إىل املدينة
 يف الرياض لم يتصور رسعة سقوط مكة ىلع هذا انلحو، وقد جاء من الرياض يلدخلها دخول الفاحتني

هم اذلين مكنوه من حتقيقه، ولكنهم لم يأخذوا مقابل ذلك سوى القليل، إن لم  اإلخوان) يف نرص اكن
لاكن من السهل ىلع ابن سعود اذلي اكن ال يزال  اإلخوانيكن شيئا ىلع اإلطالق، ومع ذلك لو فشل 

وما داموا قد فعلوا يف الرياض، أن يزعم أنهم هجموا ىلع الطائف ومكة دون إذن منه أو علم هل بذلك، 
ذلك فإن اهلل لم ينرصهم، وربما اكن ذلك العذر مقبوال أيضا دلى أصدقائه الربيطانيني، وقد استشعر 

 خواناإلفيما بعد أن ابن سعود لم يعرتف ىلع املأل قط بادلور اذلي لعبه  -كما يقول جون- اإلخوان
تقول إن ابن سعود وأرسته والقرويني  يتمن املزاعم ال اإلخوانىلع احلجاز، وقد غضب  االستيالءيف 
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 لم يشارك -الطائف ومكة-هم اذلين استولوا ىلع احلجاز، مع أن هاتني املعركتني  اإلخوانمن غري 
  .(111)(فيهما قروي واحد من القرويني املستقرين، والتسجيالت املدونة تؤكد ذلك
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  وابن سعود: اإلخواناخلالف بني 

يشعرون  واأبدلقد ) وابن سعود أكرث فأكرث اإلخوانبني  -بعد ضم حائل واحلجاز-بدأت الفجوة تتسع 
 .(110)(بالضيق منه لزيادة اتصاالته باإلجنلزي

م، 0001منذ سنة رسمية يعلمون أنه اكن حتت احلماية الربيطانية وفق معاهدة  اإلخوانن ولم يك 
م مع حكومة اهلند الربيطانية، كما اكن حتت إرشافهم منذ خرج من 0000واتفاقية رسية منذ سنة 
ية ملوقد بدأ شكهم يف عالقاته مع اإلجنلزي يزداد بعد انتهاء احلرب العام، 0011الكويت إىل الرياض سنة 

اذلي اكن يتابع الوضع عن قرب إىل حكومة اهلند -األوىل مبارشة، حيث كتب انلقيب نورمان 
 :يقول -م0000الربيطانية سنة 

يلوفر  اإلخوانلقد أاعد تأسيس ، ابن سعود غري متأكد من وضعه اخلاص وهو خائف من انلتائج)
 .(نلفسه وسيلة لدلفاع عن انلفس ضد اهلجوم

 :وبعد سنوات كتب ألويس ميوسيل تقريرا جاء فيه 
 تباعاسيكونون أول من يرفض ابن سعود إذا ما أخفق يف  -ادلويشفيصل -وقائدهم  اإلخوانإن )

 .(111)(مبادئ املذهب اذلي يتبعونه، إنهم اآلن يتهمونه باعتداهل الشديد، وبطاعته املفرطة لألوربيني

  اإلخواناإلجراءات الربيطانية السعودية للسيطرة ىلع حركة: 

 املواجهة الفكرية واثلقافية: -1

بن سعود اباتلنسيق مع  اإلخوانبريطانيا ملواجهة حركة  هاتت والرتتيبات اليت اتبعءالقد اكنت اإلجرا
 لإلخوان:م تتمثل يف إيفاده مجاعة من العلماء وادلاعة يلقولوا 0000يف سنة 

إن الزراعة واحلرف واتلجارة والصناعة ال تتعارض مع اإلسالم، وأن املسلم القوي خري من املسلم )
 إلخواناالضعيف، وأن اإلسالم يشجع ىلع مجع الرثوة واملمتلاكت عن طريق العمل، ويف انلهاية سلم 

                                                           

 .144اإلخوان السعوديون جلون س  (543)
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من حيث الزراعة والصناعة املدن والقرى املستقرة  اإلخوانبهذا اتلفسري، وقد فاقت مستقرات 
 .(110)(القديمة صاحبة اخلربة األكرب

كما عقد العلماء يف الرياض بأمر من ابن سعود مؤتمرا توصلوا فيه إىل أن اهلجرة ليست واجبة ىلع 
ة روأعيد تفسري الكم حممد بن عبد الوهاب حول وجوب اهلج، إلخوانابلدو اذلين لم يستقروا بعد اك

بما يتناسب مع تطور األحداث اجلديدة يف املنطقة بويح من -من أرض الرشك إىل أرض اإلسالم 
 (112).يف لك ماكن اإلخوانوقد تم طباعة فتاوى علماء املؤتمر ونرشها ىلع  -اإلجنلزي

وطباعة الفتاوى ونرشها أسلوب بريطاين ال عهد للمنطقة به قبل ذلك، فقد حدث يف نفس الفرتة 
أن قام الطريان الربيطاين بقصف مسجد  -ايف كتابه الكويت وجاراته ديكسونكما ذكر -م 0020سنة 

اإلمام يلع ورضحيه بالكوفة، فانترش اخلرب، وثار الشيعة يف لك ماكن يف العالم اإلساليم، فتوجه 
، ريايستشريه كث ديكسونبأمر كوكس إىل املرجع الشييع األىلع اكظم الزيدي اذلي اكن  ديكسون

عن وقوع احلادث وأنه تم باخلطأ  ديكسونوطلب منه املساعدة ىلع تهدئة ثورة الشيعة، واعتذر 
غري املقصود، وفاجأه اكظم الزيدي حني قال هل: ومن قال إن املسجد قد قصف؟ هذه كذبة يراد منها 

 تشويه سمعة بريطانيا! 

 منه إصدار فتوى بذلك لطباعتها ونرشها ىلع الشيعة يف لك ماكن يف اهلند وإيران، ديكسونفطلب 
 .(113)!وتم هل ذلك وهدأت ثورة الشيعة حبيلة اكظم الزيدي وفتواه وطباعة بريطانيا هلا ونرشها

                                                           

فربيطانيا كقوة استعمارية ترفض وجود قوة عسكرية قد تقف ضدها، فعملت . 145اإلخوان السعوديون جلون س  (551)
ىلع جتريدها من قوتها العسكرية، تماما كما تفعل يف العراق ايلوم حيث تم حل اجليش العرايق وتفكيكه، وكما تم 

ن يتدرب جنيب أإلغاء اتلجنيد اإلجباري يف الكويت، وتهميش درع اجلزيرة يف نفس الفرتة، إذ يرفض االستعمار األ
الشعب اذلي يقع حتت سيطرته ىلع محل السال ! وهلذا بدأت الرتتيبات من جديد لعودة اتلجنيد اإللزايم يف الكويت، 
واالهتمام من جديد بدرع اجلزيرة تلحل حمل القوات األمريكية اليت ستنسحب من العراق، تلقوم الشعوب اخلليجية 

رامتها، بل حبماية األنظمة االستبدادية اليت أقامها االحتالل تلكريس وجوده نفسها ال حبماية أوطانها وحريتها وك
 ومرشوعه يف السيطرة ىلع املنطقة بيد شعوبها! 

 .142اإلخوان السعوديون جلون س  (552)

 .213/  1الكويت وجاراتها  (553)
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كيف وجبت عليهم اهلجرة ابتداء من  -حيسنون الظن بالعلماءاكنوا اذلين - اإلخوانلقد أشك ىلع 
 جند يف كذلكإىل اهلجر حيث يتعلمون ادلين واتلوحيد، بينما ال جتب ىلع ابلدو اذلين ما زالوا ابلدو 

 العراق والشام وأطراف اجلزيرة العربية؟! و

وما اذلي جيعل حماوالت فتح حائل وغريها من املدن واجبا وجهادا يف سبيل اهلل وطريقا إىل اجلنة، 
 وضمها إىل بدل اتلوحيد؟!العراق والشام  بينما حيرم عليهم فتح

يستلهمون أهدافهم من مبادئهم اليت اعتنقوها، واألصول العقائدية اليت حفظوها،  اإلخوانلقد اكن 
 دون أن يعلموا بأن السلطة يف الرياض تتبع للتاج الربيطاين، وحتت احلماية الربيطانية رسميا،

 حتت إرشافها! اخلارجية ابمعاهدة رسية مع بريطانيا، تقيض بأن تكون شئونه ةملزتمو

وقد اطلع بعض املؤرخني انلجديني ىلع بعض تفاصيل تلك املعاهدة مبكرا حيث ذكرها ابن شسام يف  
 م فقال:0000- ـه0320تارخيه، يف حوادث سنة 

حساء والقطيف ودارين والعقري، ألوفيها عقدت معاهدة بني اإلمام واإلجنلزي ىلع أن حيتل اإلمام ا)
إلجنلزي أي دولة تأتيه من ابلحر، ولقاء ذلك يكون تابعا هلم، وال حيدث حماربات دون ويمنعون عنه ا

علمهم وال حيارب بدون إذنهم، وهلم حق اتلفتيش ىلع املعادن يف جزيرة العرب واستخراج ذلك، وإذا 
 .(111)(أراد اإلجنلزي أن يسري حلرب أي جهة يسري هلا ويه تمده

حساء اذلي تم سنة ألم، فيه تتحدث عن احتالل ا0001وهذه االتفاقية يه قطعا قبل معاهدة سنة  
م، بينما االتفاقية الرسمية 0000م، واالتفاقية اكنت قبل ذلك شسنتني وقد أرخها ابن شسام يف سنة 0003

ا من الشيوخ واحدم ويه اتفاقية دارين اليت جعلت بريطانيا بعدها من ابن سعود )0001اكنت سنة 
اخلاضعني حلمايتها واملرتبطني معها بمعاهدات مانعة، واكنت املعاهدة تشمل معظم املواد اليت ذكرت 
يف املعاهدات املانعة اليت عقدتها بريطانيا مع شيوخ اخلليج مثل عدم اتلنازل وعدم اتلأجري أو الرهن 

دم االتصال باحلكومات األجنبية، ألي قسم من أراضيه إال بموافقة احلكومة الربيطانية، وكذلك ع
 .(111)(ومحاية ابن سعود من أي اعتداء يقع عليه من أي دولة أخرى

                                                           

 .410حتفة املشتاق ص  (554)

 .34/  3تاريخ اخلليج العريب لزكريا  (555)



181 
 

م، ثم تم 0003حساء سنة ألوما ذكره ابن شسام هو املعاهدة الرسية اليت ىلع أساسها احتل ابن سعود ا
 م.0001توقيع االتفاقية الرسمية سنة 

 :اإلخوانالربيطانية املسلحة لقوات  املواجهة-2

إىل  -كما يه اعدتهم -م إرسال داعتهم ادلينيني قبل وصول جماهديهم 0023سنة  اإلخوانوقد واصل 
دمشق وسيناء، مما أثار ترششل اذلي اكن حينها وزيرا للمستعمرات، فطلب من اللنيب ووزارة اخلارجية 

وقد أمر اللنيب القوات  وأفاكرهم يف املنطقة، اإلخوانتقريرا حول املوضوع وعن حجم انتشار حركة 
 وقواتهم اليت تتقدم حنو الشمال، مما أسفر عن اتفاق اإلخوانالربيطانية واملرصية باستخدام القوة ضد 

بريطاين جندي ششأن حتديد احلدود ششك رسيم يف العقري، ثم تم ششك نهايئ يف اجتماع اهلدا بتاريخ 
 (112).م0021/ 1/00

م، وقد تصدت هلم الطائرات 0022إىل رشق األردن، ملهامجة عبد اهلل يف سنة  اإلخوانقد عرب و
 (119).واملصفحات الربيطانية

وفق اإلرادة الربيطانية، وما تقتضيه مصاحلها يف -وبعد رسم احلدود مع الكويت، والعراق، والشام 
ي هو م العربية، اذلأي دور يف ذلك اتلقسيم جلزيرته العريب املنطقة، ودون أن يكون لشعب املنطقة

اذلين ما يزالون يؤمنون برضورة وإماكنية توحيد  اإلخوان ااألول من نوعه يف تارخيها لكه، ودون رض
باعتباره إرثا رشعيا وقد أوضح ) لم يبق أمام ابن سعود إال احلجاز -اجلزيرة العربية والشام والعراق

 ما حيتاجه هو جمرد سبب من األسباب عن ذلك يف الكثري من ترصحياته العامة واخلاصة، واكن لك
 .(111)(ادلاعية للحرب
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ن موقد ساعد ابن سعود ىلع حتقيق ذلك حتول السياسة الربيطانية حبسب ما تقتضيه مصاحلها )
سياسة موايلة للرشيف حسني، إىل موقف حمايد من الزناع بني ابن سعود وامللك حسني اذلي اكن لك 

 .(110)(منهما صديقا للتاج الربيطاين

ضد و، اذلين اكنوا خيوضون حرب حترير وتوحيد ضد اإلجنلزي اإلخوانوهو ما لم يكن يعلم عنه 
حتت  هم أنفسهم يتبعون سلطة تقع، ولم يدركوا أنهم بريطانياين حتالفا مع ذلالرشيف وابن صبا  ال

ية مأساومحاية بريطانية ودعم عسكري ومايل منها! وهو اخللل اخلطري اذلي ستكون نتاجئه دموية و
 ا من جهة،مهيابن سعود ملرشوعبريطانيا وىلع انلحو اذلي سيحصل بعد سنوات قريبة من استكمال 

بتوحيد اجلزيرة والشام والعراق وحتريرها من اإلجنلزي من جهة  الستكمال مرشوعهم اإلخوانوتطلع 
 أخرى!

  اإلخواناملخطط الربيطاين السعودي للقضاء ىلع: 

، فلم تعد هناك مربرات لوجودها كقوة عسكرية اإلخوانلقد رأت بريطانيا رضورة القضاء ىلع حركة  
 قد تهدد الوجود الربيطاين يف املنطقة، وكما يقول جون س:

ربر ة وانتىه موإىل ابلحر األمحر انتهت قصتهم ابلطويلة عنده، لقد وصلوا اذلر اإلخوانوبعد وصول )
راج ابن وا يتسببون يف إحأ أن يستعرضوا أنفسهم ىلع مرس  اتلاريخ، فقد بدوجودهم، ولم يبق هلم إال

إىل جند اعرتافا رجميلهم، ومعهم ماكفآت  اإلخوانسعود، وبعد أن حقق ابن سعود حلمه، أراد إاعدة 
يريدونها، بل اكنوا يريدون  اإلخوانجمزية من املعاشات واألرايض، ولك هذه الغنائم لم يكن 

 ما لم يكن بوسع ابن سعود أن يأذن هلم به، لقد اكنوا يريدون استمرار املسرية ادلينية، ويتطلعون إىل
 إمامهم قد وضع واكن ؟بعد أن وصلوا فعال إىل حدود اتلوسع املسمو  هلم به ولكن املسرية إىل أين

تلابعة اتوقيعه ىلع ترسيم احلدود اذلي يتعني عليه أن حيرتمه، أو أن تفرض عليه القوة العسكرية 
أنهم غري مرغوب فيهم يف احلجاز، وبعد أن  اإلخوانللتاج الربيطاين هذا االحرتام، ورساعن ما أدرك 

                                                           

 .132اإلخوان السعوديون جلون س  (553)
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حرموا من ثمار انتصارهم األخري يف دخول املدينة وجدة، اكتشفوا أن علماء جند الوهابيني قد حلوا 
 .(121)(حملهم، وأصبحوا ذراع ابن سعود ايلمىن

  سعود:اجلهاد ىلع بريطانيا وابن  اإلخوانإعالن 

بذاكئهم الفطري بأن بريطانيا وراء لك هذه الرتتيبات، وكما يقول جون س  اإلخوانلقد أدرك قادة 
استياء فيصل ادلويش قائد احلملة ىلع املدينة، الشيخ األىلع يف  اإلخوانلقد اكن من بني أكرث ) أيضا

قبيلة مطري القوية، وقد حث فيصل ادلويش سلطان بن محيد الشيخ األىلع لقبيلة عتيبة، وضيدان 
بن حثلني الشيخ األىلع لقبيلة العجمان ىلع قسم ايلمني ملساندة بعضهم بعض، وقد قام فيصل ادلويش 

انلطاق ضد ابن سعود مشريا إىل أن وجود املراكز ىلع احلدود مع العراق ديلل ىلع  حبملة داعئية واسعة
أن ابن سعود قد باع حقوق بالده إىل الربيطانيني، وقد فعلت محلة فيصل فعلها، فبدأت القبائل 

 .(120)(تستحث بعضها ىلع اجلهاد

يف جند يعرفون أبعاد الرصاع بني ابن سعود والرشيف حسني، وأنه رصاع بني  اإلخوانلم يكن و
، واخلارجية والعراق ورشق اجلزيرة من جهة حكومة اهلند الربيطانية اليت ترشف ىلع شئون جند

وغرب اجلزيرة العربية من جهة أخرى، وكما يقول  الربيطانية اليت ترشف ىلع شئون احلجاز
 فرومكني:

حا أكرث فأكرث أن يف نلدن قوتني متنافستني، تصارع إحداهما األخرى، من أجل حصة وقد بدا واض)
من اإلمرباطورية العثمانية، وهاتان القوتان هما املندوب السايم الربيطاين يف القاهرة، ونائب امللك 

 .(122)(الربيطاين يف اهلند

الضابط الربيطاين يف العراق وكما عرب عن تلك األزمة بني حكومة اهلند الربيطانية وحكومة نلدن 
جاءت انلتيجة بأن مرسيح برترام توماس يف مذكراته حيث يقول عن أثر الرصاع بني اجلهتني )

                                                           

 .131اإلخوان السعوديون جلون س  (510)

 .235/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (511)

كولن باول ووزارة ادلفاع بقيادة  وهذا يذكر بالرصاع بني وزارة اخلارجية األمريكية بقيادة. 155والدة الرشق  (512)
  م؟!2113رامسفدل حول من يدير شئون العراق بعد احتالهل سنة 
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ب اكنتا هناك وعندما انتهت احلر. ..الفعايلات احلربية أصبح من مسئويلة دائرتني أجنبيتني خمتلفتني
 .(123)(العربيةوجهتا نظر حول السياسة اليت جيب أن تتبع يف ابلالد 

 :إقامة دولة دينية يف احلجاز حتت اتلاج الربيطاين 

بعد إسقاط اخلالفة -يعلمون بأن بريطانيا قد قررت تعويض املسلمني  اإلخوانكما لم يكن 
بإقامة دويلة إسالمية مستقلة حتافظ ىلع مكة واملدينة  -اإلسالمية، اليت تمثل وحدة العالم اإلساليم

ما اذلين قاموا باالستيالء عليه اإلخوانال سيطرة أي جهة أخرى حىت وإن اكنوا حتت سيطرة بريطانيا، 
 ومحايتهما!

م جتعل لروسيا حق السيطرة 0001مارس سنة  02 يف االتفاقية الرسية الربيطانية الروسيةبنود لقد اكنت 
طانيا إذا د برياعصمة اخلالفة اإلسالمية، وهو ما سيؤدي إىل ثورة املسلمني يف اهلند ض سطنبولإىلع 

عرفوا باالتفاقية الرسية، وعلموا أن بريطانيا شاركت يف تدمري آخر دولة إسالمية مستقلة ذات أهمية 
 يقول: وقد اكن رئيس الوزراء الربيطاين قد كتب عند بدأ احلرب العثمانية

تيف ويه ختقليلة يه األشياء اليت تمنحين رسورا أكرب من رسوري برؤية اإلمرباطورية العثمانية )
(، ويف نهائيا من أوربا، ورؤية القسطنطينية وقد أصبحت روسية، وهذا ما أظن أنه قدرها املناسب

ا إىل روسيا مقابل دخوهل سطنبول(إ) م أكد موافقته ىلع طلب روسيا ضم القسطنطينية0001مارس 
 (121).يف احلرب بصف بريطانيا وفرنسا، ضد أملانيا وادلولة العثمانية

ق اذلي طال نقاشه يف جملس الوزراء الربيطاين حني حبثوا مستقبل أقايلم ادلولة العثمانية ذلك االتفا
بني  أشبه بما يدوربعد سقوطها حىت وصف رئيس الوزراء الربيطاين نفسه تلك املناقشات بأنها )

 .(121)(عصبة من القراصنة

                                                           

 . 23خماطر ورحالت يف اجلزيرة العربية ص  (513)

 .152والدة الرشق  (514)

 .151والدة الرشق  (515)
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لمني عن انيا أن تعوض املسوىلع بريط) لقد حرص املسئولون الربيطانيون ىلع أن يبىق االتفاق رسا
تدمري اإلمرباطورية العثمانية بإقامة دولة إسالمية يف ماكن آخر، وأنه من وجهة نظر دينية، ولوجود 

 .(122)(مكة واملدينة، ال يمكن اتلفكري يف إقامة هذه ادلولة سوى يف شبه اجلزيرة العربية

يلة الم اإلساليم نفسيا وروحيا بإجياد دولقد اكنت بريطانيا تعالج آثار اكرثة إسقاط اخلالفة ىلع الع
يف اجلزيرة العربية ذات طبيعة دينية حتت احلماية الربيطانية شبيهة بدولة الفاتكان حتت السيادة 

 اإليطايلة!

انلفوذ  باالتصال بذويلقد قام اللورد كتشرن القائد العام يف اهلند بعد نشوب احلرب العاملية األوىل )
سالمية ومن خالل املسلمني اهلنود، ويف مرص من خالل حركة القومية العربية، يف تراث اخلالفة اإل

ورأى إماكنية إاعدة اخلالفة، وسيسمح ذوو انلفوذ يف املنطقة لربيطانيا أن تفد إيلهم بعد أن يعلنوا 
    (129)(!اجلهاد

وقد انتىه لك ذلك بعد سيطرة بريطانيا ىلع املنطقة، وإنهاء وجود الرشيف حسني نفسه، بعد تمرده 
 بعد أن أدوا املهمة اليت اكن يطمح ابن سعود هماتلخلص من يلتم اإلخوانىلع بريطانيا، وجاء ادلور ىلع 

 وكما يقول جون س:إىل حتقيقها منذ ربع قرن 
وليس من الغرابة أن ... عهم استياءهم من ابن سعود والربيطانينيها هم يعودون إىل جند حيملون م)

 .(121)(تتفجر تلك القوة ادليناميكية ىلع شك تمرد بعد أن أعيدت إىل جند ويه يف ذروة قوتها وجناحها

من حيث ال يشعرون، كما  اإلخوانلقد انتىه ادلور اذلي أرادت بريطانيا مع ابن سعود أن يقوم به 
جيري ايلوم يف أفغانستان حني رأت الواليات املتحدة وباكستان أن حركة طابلان ادلينية قد قامت 
باملهمة، حىت إذا جنحت يف السيطرة ىلع أفغانستان وقضت ىلع منافسيها تم القضاء عليها من قبل 

                                                           

 .154والدة الرشق  (511)

 . 23خماطر ورحالت يف اجلزيرة العربية ص  (512)

 .133السعوديون جلون س اإلخوان  (513)
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 جديد يتكرر يف العالم اإلساليم الواليات املتحدة وباكستان وحلفائها العرب لرتسم فصول مشهد
 منذ سقوط اخلالفة العثمانية إىل ايلوم! 

  يف جند: اإلخوانبداية ثورة 

وقادتهم يعيشون حالة من الزهو بانتصاراتهم اليت حققوها باسم اإلسالم واكن فيصل  اإلخوانلقد اكن 
دينة املنورة ولعب دورا م أخذ امل0021م ويف اعم 0020سنة  حائلاستوىل ىلع ادلويش كما يقول أسد )

م اكن جيلس ىلع أكايلل جمده يف هجرته األرطاوية غري بعيد 0029حاسما يف فتح جدة، واآلن يف صيف 
 .(120)(عن حدود العراق

بعد عودتهم إىل جند - اإلخوانلقد شعر )إال أن هذا االبتهاج بانلرص لن يدوم، كما يقول جون س: 
بقيادة فيصل ادلويش وابن رجاد أنهم هم املسئولون عن االنتصارات العسكرية الكبرية  -م0021سنة 

.. .اليت أوصلت ابن سعود إىل مركز السلطة، ولوالهم ملا احتفظ شسلطته وسيطرته ىلع اجلزيرة العربية
لة مطري، يوعندما اعد ادلويش إىل جند مرة ثانية معززا بالسلطة وانلفوذ الذلين اكن حيظى بهما يف قب

وبروز األرطاوية، واملركز املرموق اذلي حيتله باعتباره اذلراع ايلمىن البن سعود، ومما ال شك فيه أن 
، والقبائل الرعوية املرحتلة )ابلدو( واملستقرة )احلرض(، اإلخوانفيصل ادلويش قد أصبح أسطورة بني 

ق اتلابعني هل الكثري من مناط واناإلخواعد سلطان بن رجاد العتييب عودة األبطال أيضا فقد خلص 
احلجاز من أيدي امللك حسني، ورساعن ما بدأ ضيدان بن حثلني شيخ قبيلة العجمان املضطربة 
يشعر بالسخط بتحريض من ادلويش وابن رجاد، واكن يتحني الفرصة يلثأر من ابن سعود للقمع اذلي 

 .(191)(حساءألمارسه ىلع قبيلة العجمان يف ا

  م:0022يف األرطاوية سنة  اإلخوانمؤتمر 

مؤتمرهم يف األرطاوية وحرضه شيوخ قبيلة مطري وعتيبة والعجمان  اإلخوانم عقد 0022ويف سنة 
 سعود:واكنت أبرز اعرتاضاتهم ىلع ابن 
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 نلدن.مع اإلجنلزي وإرسال ودله فيصل إىل  عالقته أوال:

 املوجودة يف احلجاز وجند. بالرضائ ثانيا:

 اذلي فرضه ابن سعود ىلع اتلجارة مع الكويت. عاملن ثاثلا:

 يصلويف الصورة ففيصل للندن، ودله لزي وإرسال عرتاضات اإلخوان ىلع عبد العزيز  بن سعود العالقة باإلجنامن 
 سنة 02اكن يف نلدن وعمره  عندما

 

  العراق:ىلع القوات الربيطانية يف  اإلخوانهجوم 

مواجهة بريطانيا، ورأوا بأن أقرب قاعدة هلا يه قاعدة الشعيبة اجلوية يف ابلرصة،  اإلخوانلقد قرر 
واكن الوضع  وقد اعد ابن سعود من احلجازفقرروا مهامجتها دون علم ابن سعود املوجود يف احلجاز، 

بأنهم هم اذلين اقتحموا احلجاز،  اإلخوانوقد حتقق دلى ): السيايس قد تغري كما يقول غلوب باشا
بغارات  اإلخوانقام  م0029 - 0022وليس ابن سعود اذلي لم يكن هل جيش نظايم، ويف شتاء سنة 

مكثفة وقد وصلت إحدى هذه الغارات إىل نقطة ال تبعد سوى مخسة وعرشين ميال عن حمطة القوة 
 لو واصلوا غزوهم الستطاعوا أن إلخوانااجلوية الربيطانية يف الشعيبة خارج ابلرصة، واحلقيقة أن 

يدمروا تلك املحطة برمتها، لقد فشلت القوة اجلوية الربيطانية فشال ذريعا يف معاجلة هذه 
 .(190)(املشلكة

                                                           

 .153مذكرات غلوب باشا  (521)
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  م:0029يف الرياض سنة  اإلخوانمؤتمر 

 اإلخوانعقد اجتماع يف الرياض حرضه ثالثة آالف شيخ وقائد من شيوخ تم م 0029ويف مطلع سنة  
وقادتهم من قبيلة مطري، وعتيبة، والعجمان، وقحطان، وشمر، وحرب، وعزنة، واهلواجر، واملرة، 

 (192).وادلوارس، وسبيع، والسهول

لة لك األسئ عن، اذلين أجابوا جدينيوقد تم مناقشة االعرتاضات، وتم توجيه األسئلة للعلماء انل
 ولم يكن العلماء والالعلماء انلجديني،  نهالم جيب عاملطروحة، إال قضية العالقة باإلجنلزي، اليت 

يعلمون عن أساس هذه العالقة اليت تتمثل يف معاهدة احلماية اليت جتعل من جند حممية  اإلخوان
 ومستعمرة بريطانية!

وقد انتىه املؤتمر بتجديد ابن سعود تعهداته للجميع بالعمل بالرشيعة املطهرة واحلكم بها، وتم 
 جتديد ابليعة هل.

لعقد  ني(ابن حثل -ابن محيد  -)ادلويش  ا تم االتفاق ثانية بني ابن سعود وزعماء املعارضة اثلالثةكم
تأجيل االجتماع حىت يتمكن ابن سعود من بريدة، وعندما حان موعد اللقاء تم )مدينة مؤتمر يف 

 .(193)(اإلخواناتلباحث مع الربيطانيني يف خالفاته مع 

د يف ال يرتد) )غلوب باشا( فقد كرثت اتلقارير الربيطانية عن خطورة الوضع وقد اكن جون جلوب 
 .(191)(فقد اكن متعاطفا مع ابن سعود لإلخواناتلعبري عن كراهيته الشديدة 

  سعود:إعالن فيصل ادلويش للجهاد ضد اإلجنلزي وابن 

استكمال  إىلواكنت تهدف  فيصل ادلويش، بقيادة وقد بدأت حركة اتلمرد الفعيل ىلع سلطة ابن سعود 
واذلي الزتم  -ولو أدى إىل املواجهة مع الوجود الربيطاين يف الكويت والعراق واألردن-مهمة اجلهاد 

ابن سعود يف معاهداته مع بريطانيا بإيقافه، وقد امتد نطاق اتلمرد حيث هاجم تراحيب بن شقري 
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 يكسوندويش بقواته وعرب احلدود العراقية وكما يقول ادلويش وابن اليم الكويت، وتقدم فيصل ادل
تشري إىل أن قبيلة مطري وحدها اكنت خارجة  م0029إن املعلومات املوثوقة املتوفرة حىت نهاية سنة )

 .(191)(عن السيطرة

  املعارضة:الطريان الربيطاين يف مواجهة حركة 

ويه ثالث معركة تقع بني مدينة الكويت وقبيلة مطري -م وقعت معركة الرقيع 0021ويف يناير سنة  
حيث هاجم الكويت بقواته يلع بن عشوان من شيوخ العبيات من قبيلة مطري  -بعد محض واجلهراء

د وق ، وقد طاردتهم السيارات املسلحة وخرجت من الكويت يف أثرهم،اإلخوانومعه حنو أربعمائة من 
قتل يف تلك املواجهات يلع السالم الصبا ، وأصيب قائد القوة يلع اخلليفة الصبا  رجرا  خطرية، وقد 
جنح الطريان الربيطاين يف تتبع قوات ابن عشوان وقصفها، وبعد مدة تصدى الطريان الربيطاين عدة 

ح ودية الكويتية، وقد جنالقتايلة وقصفها ىلع احلدود العراقية السع اإلخوانمرات لعدد من جممواعت 
يف إسقاط طائرة بريطانية وقتل قائدها، وقد أسقط الطريان الربيطاين قنابله أحيانا ىلع  اإلخوان

 (192).خميمات ابلدو

  تواجد الطريان الربيطاين يف معركة الرقيع 

 

 

                                                           

 .300/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (525)

، وما زال بعض كبار السن يذكرون تلك احلوادث اليت تعرضت هلا 302-300/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (521)
 القبائل لقصف من الطريان الربيطاين العشوايئ لرتويضها للمرشوع الربيطاين!
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 بريطانية وقتل قائدهابالرغم من ضعف تسليحهم، جنح اإلخوان يف إسقاط طائرة                           

 

 املدفعية الربيطانية اكنت حارضة يف معركة الرقيع، ويظهر تدريب اإلجنلزي  للكويتيني ىلع إستخدامها           

 

                   واتلواجد العسكري الربيطاين داخلهااحلماية الربيطانية ألسوار مدينة الكويت                           

 

وتعرضت قواتهم هلجوم قاس من سال  الطريان اجلوي اتلصدي هلجوم ابن عشوان وأتباعه ) لقد تم
الربيطاين اذلي اختذ من الكويت قاعدة هل مؤقتة، كما وضعت ثالثة طرادات حربية ىلع سواحل 
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الكويت، ومع ذلك فقد أوضحت احلكومة الربيطانية أنه ىلع الرغم من اختاذها مجيع وسائل احلماية 
 .(199)(م0001إنها مع ذلك ليست ملزمة بمسئويلة ادلفاع عن الكويت أكرث مما اكن قد تقرر هلا سنة إال 

أي ال تتجاوز احلماية حدود أسوار املدينة، إذ لم يكن يطلق آنذاك ىلع ما وراء األسوار اسم الكويت، 
وقبل أن يطلق  م قبل أن يمتد نفوذ مبارك خارج مدينة الكويت،0100بينما املعاهدة قد تمت سنة 

 م.0003ىلع صحرائها اسم الكويت، إذ لم يتقرر ذلك إال بعد املعاهدة الربيطانية العثمانية سنة 

  العربية:الربيطانية الوحشية ضد القبائل املجازر 

 

لقد مارس الطريان الربيطاين وحشية مفرطة يف قصفه ورضبه خيام ابلدو دون تميزي ودون إدراك 
جراء الوضع اجلديد  االقبائل العربية ويه تتعرض خلطر يهدد صميم وجودهلألزمة اليت تعيشها 

وحتديد احلدود ىلع أرض آبائهم وأجدادهم خلدمة املرشوع االستعماري الربيطاين للمنطقة وىلع حد 
لقد اكنت تلك احلدود مرسحا لغارات ابلدو املستمرة انلاشئة عن هجرات العشائر ) :قول حممد أسد

طلبا للعشب واملاء، ويف سلسلة من االتفاقات بني ابن سعود والربيطانيني كمسئولني عن العراق 
م 0029تقرر عدم إقامة أية عراقيل يف وجه تلك اهلجرات إال أن احلكومة العراقية يف صيف سنة 

                                                           

 .33/  3تاريخ اخلليج العريب لزكريا  (522)
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وجدوا  القالع ىلع طول احلدود ورست موجة من القلق بني القبائل يف شمال جند إذ قامت ببناء
 .(191)(أنفسهم مهددين يف صميم وجودهم معزولني عن اآلبار اليت اكنوا يعتمدون عليها االعتماد لكه

د رلقد اكنت بريطانيا تعد العدة ملحارصة القبائل وقطع طرق حتركها والسيطرة ىلع آبار املياه اليت ت
عليها بهدف إخضاعها لكية للحكومات اجلديدة، وهو ما رفضته القبائل وقامت باهلجوم ىلع القالع 

فقد أعلم املندوب السايم الربيطاين ابن ) :احلدودية مما حدا بربيطانيا للتدخل وكما يقول حممد أسد
. .كهم.ىلع طاعة مل من قبيلة ادلويش إلجبارهم اإلخوانسعود بأنه سريسل فرقة جوية حيوية ملعاقبة 

واجتازت فرقة جوية بريطانية احلدود وألقت قنابلها ىلع األرايض انلجدية فأنزلت ادلمار بمضارب 
 .(190)(خيام مطري وقتلت دون تميزي الرجال والنساء واألطفال واملوايش

م اذلي حتاول بريطانيا بعد احلرب العاملية األوىل 0031 - 0021ويف هذه الفرتة من اتلاريخ يف سنة 
ادلينية والقبائل يف اجلزيرة العربية ملرشوعها بقوة الطريان الربيطاين، اكنت  اإلخوانإخضاع حركة 

ية يف والقبائل العربإيطايلا يه أيضا تمارس احلرب اإلجرامية نفسها ضد احلركة السنوسية ادلينية 
يلبيا، وكما يقول حممد أسد وهو شاهد عيان ىلع تلك األحداث وقد ذهب يف مهمة ملساعدة عمر 

 م:0031املختار سنة 
اكنت مجيع املدن الساحلية يف قبضة اإليطايلني، واكنوا يسرّيون بني هذه  :اكن املوقف يف برقة كما ييل)

ارات املصفحة وعددا كبريا من املشاة تدعمها أرساب انلقاط املحصنة دوريات مستمرة من السي
جوية، اكنت تقوم بغارات متكررة ىلع األرياف، واكن ابلدو اذلين يشلكون نواة املقاومة السنوسية غري 
قادرين ىلع أن يتحركوا دون أن يكتشفوا حاال، وتفتح عليهم انلار من اجلو، وكثريا ما أن طائرة 

مركز إيلها بوجود خميم للبدو بينما اكنت مدافع الطائرة الرشاشة تمنع استطالعية أبرقت إىل أقرب 
انلاس من اتلفرق اكنت السيارات املصفحة تندفع جارفة يف طريقها بيوت الشعر واجلمال وانلاس، 

                                                           

 .214الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( ص  (523)
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فتقتل دون تميزي لك ما يعرتض طريقها من النساء واألطفال واملوايش، وما تبىق من انلاس واملوايش 
    .(111)(املعسكرات اكن يساق حنو

إيطايلا من حمارصة اثلوار يف يلبيا عن طريق قطع اإلمداد عنهم من طريق مرص، وهو ما سهل  تمكنتو
هلا القضاء ىلع عمر املختار وقواته املجاهدة حيث سيتم إعدامه كخارج ىلع القانون، وهو ما سيحدث 

 يف جند وللقبائل العربية فيها ىلع يد اجليش الربيطاين، غري أن اإلخوانمثله ويف السنة نفسها حلركة 
 حبق الشعب اللييب وجد من يفضحه ويكشف للعالم لكه مدى ششاعة جرائمه االحتالل اإليطايل

 ، بينما ظلت جرائم بريطانيا الوحشية حبق القبائل العربية يف اجلزيرة يط الكتمان إىل ايلوم! وثورته

  اإلخوانالسعودي يف جدة للقضاء ىلع حركة املؤتمر الربيطاين: 

م عقد مؤتمر يف جدة بني 9/1/0021يف انلجدية، وتم  اإلخوانقد قررت بريطانيا القضاء ىلع حركة و
ب وانلقيب جون جلو نالكيتووفد ابن سعود برئاسة حافظ وهبة، ووفد بريطاين برئاسة جلربت 

لقتال بني القبائل اليت ترحتل بني احلدين، وقد للتباحث حول مشلكة احلدود العراقية انلجدية، وا
طالب وفد ابن سعود بمعاهدة لتسليم الالجئني السياسيني، وقد تعهدت بريطانيا يف هذا املؤتمر بعدم 
السما  لفيصل ادلويش باللجوء السيايس يف حال قرر ابن سعود مقاتلته، وهذا هو اليشء الوحيد 

  .(110)ت عرشة أيام؟!اذلي أسفرت عنه املفاوضات اليت دام

ياض مؤتمر الر ، ولك ذلك بعدذا املؤتمرهو اهلدف الرئييس هللقد اكن مناقشة موضوع فيصل ادلويش 
اق أزال أسباب اتلوتر بني الطرفني، كما تم االتف واذلي اذلي تم فيه االتفاق بني املعارضة وابن سعود،

قبل عقد االجتماع طلب ابن سعود ووفجأة  ،بني قادة املعارضة ىلع لقاء ابن سعود يف مدينة بريدة
تم االتفاق يف جدة بني ابن سعود حيث  ،تأجيله يلتمكن من معرفة وجهة انلظر الربيطانية

والربيطانيني ىلع حرمان فيصل ادلويش حق اللجوء السيايس، فيما لو أراد ابن سعود القضاء عليه 
، ويف ت بريطانيا تسليم أي الئج سيايس آخركزعيم للمعارضة السياسية يف جند، يف الوقت اذلي رفض

 الوقت اذلي لم ترفض املعارضة لقاء بريدة ؟!

                                                           

 .231الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( ص  (530)
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القضاء ىلع حركة املعارضة، لكونها اكنت ترفض وجود  دف الربيطاين من املؤتمر هواهل لقد اكن 
 اإلجنلزي واالرتباط بهم! 

 كما يقول جوند حيث اكنوا وبعد ذلك املؤتمر يف جدة، تدهورت العالقات بني املعارضة وابن سعو
يتهمونه بأنه قد باع نفسه للنصارى واإلجنلزي، وأنه حتالف معهم، ىلع حساب الزتامه من قبل ) :س

 .(112)(بنرش اإلسالم، وحماربة الكفار

يف جند اكنت تغيل، واكنت مطري  اإلخوانومهما اكن األمر فمشاعر قبائل ) :ديكسونوكما يقول  
وأثار حنقهم قصف الطائرات الربيطانية هلم،  -اجلهاد أي-تمقت سياسة ابن سعود بمنع الغزوات 

وادعوا أن إمامهم أصبح أداة يف أيدي اإلجنلزي، واكن هناك خطر حقييق من ثورة تقوم بها قبائل جند 
دين يطالب ابن سعود بأن يثبت إيمانه باهلل بقيادة فيصل ادلويش وسلطان بن محيد، ألن الك القائ

 .(113)(عن طريق إعالن اجلهاد

لرشيف مكة يه حتالفه مع بريطانيا،  اإلخوانأكرب أسباب السخط والعداوة اليت أبداها من لقد اكن 
أي -نفسه حتت محاية اإلجنلزي، وحليف هلم، يف الوقت اذلي اكنوا هم ابن سعود بأن فجأة فاكتشفوا 

من اإلجنلزي وانلصارى اذلين  لحرمني، نرصة لإلسالم، ومحاية لوحدوا جند واحلجازاذلين  -اإلخوان
 جاء بهم الرشيف؟!

جا  نظرا نل ،يتمتعون ششعبية بني كثري من راعيا ابن سعود اإلخوانلقد اكن ) :وىلع حد جون س
الن مصالح فادها أنهما يمثفيصل ادلويش وسلطان ابن رجاد يف احلملة اليت قاما بها بني القبائل واليت م

اإلسالم الرشعية، وأنهما اكنا يدافعان عن قضية ادلين، يف حني أن ابن سعود بعد أن استوىل بفضل 
 .(111)(شجاعتهم ىلع احلجاز باع نفسه لإلجنلزي وللنصارى

يف إخفاء أسباب اخلالف الرئيسية بينه وبني املعارضة وإعالمه ادليين ابن سعود داعية  تلقد جنح
 كن غريتهم ىلع ادلينتلم واخرتع فكرة أن األسباب الاكمنة وراء ترصفات قادة املعارضة اثلالثة )

                                                           

 .212اإلخوان السعوديون جلون س  (532)

 .302/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (533)

 .213اإلخوان السعوديون جلون س  (534)
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وإنما تطلعاتهم الشخصية حنو السلطة، وأنهم اتفقوا فيما بينهم ىلع اإلطاحة به، وأن يصبح فيصل 
 اادلويش حاكما نلجد، ويتوىل سلطان بن رجاد حكم احلجاز، ويصبح ضيدان بن حثلني حاكم

لألحساء، وهذا اتلوزيع اكن منطقيا من وجهة نظر توزيع القبائل ونفوذ لك شيخ من الشيوخ يف املنطقة 
 .(111)(اليت ختصه من تلك املناطق

برفضهم دلخول الربقية والسيارة  اإلخوانكما أمكن بادلاعية حرص أسباب اخلالف بني ابن سعود و
 ع! دون احلديث عن األسباب احلقيقية للخالف والرصا

  اإلخوانمؤتمر الرياض اثلاين بني علماء جند وشيوخ: 

وقد قام ابن سعود بعقد مؤتمر اعم يف الرياض باسم اجلمعية العمومية ومؤتمر أعيان الرياض بتاريخ 
، وشيوخ العشائر، اإلخوانم حيث حرضه أكرث من عرشة آالف من أعيان جند من شيوخ 0021/ 00/ 1

اذلي اكنت -وأمراء اهلجر، والقرى، واملدن، والعلماء، وقد كتب انلقيب جلوب تقريرا عن املؤتمر 
 إلخواناوقد تم إساكن أعيان ابلدو من  -ا اذلي سبق أن رتبت مجعية عمومية يف العراقوراءه بريطاني

رض القادمني من القرى واملدن داخل وغريهم يف خيام خارج مدينة الرياض، بينما تم إساكن أعيان احل
الرياض، وتم إغالق أسوار املدينة، وتوزيع السال  واذلخرية ىلع من بداخلها، كما تم احتجاز أعيان 

وابلدو خارج الرياض وعدم السما  هلم بالرجوع إىل بدلانهم، حىت تمت املراسلة بني ابن  اإلخوان
 اذلين لم حيرضوا هذا املؤتمر، ولم تتم وابن حثلنيوهم ادلويش وابن محيد سعود وقادة املعارضة، 

 (112).! إال إن ادلويش أرسل ابنه عبد العزيز مندوبا عنه حلضور املؤتمردعوتهم إيله

   الفئوية:إقصاء ادلين عن الرصاع وإثارة الرو  

إذ لن يكون املوقف يف صاحله،  يف هذه املرحلة، لقد أدرك ابن سعود أهمية إقصاء الرو  ادلينية جانبا
الرو  الفئوية بني ابلدو واحلرض، ليستثمره يف مواجهة املعارضة الشعبية  يف مقابل ذلك أذىكقد و

ه استضاف ابن سعود احلرض اذلين يؤيدون) وىلع حد قول جون س فقد الكبرية ضد ارتباطه باإلجنلزي
ار الضيافة والكرم، كما يتناسب مع اتلقايلد رهائن حتت ست اإلخوانداخل املدينة، واحتفظ بقيادات 
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عن اتلآمر مع لك من فيصل ادلويش  اإلخوانالقبلية، وقد أدى ذلك اإلجراء العميل إىل إبعاد رؤساء 
 .(119)(وسلطان بن محيد، ومن تنسيق جهودهم معهم

ة، خاص احلرض يف قاعةأعيان وقد تم انتخاب ثمانمائة من جمموع احلضور لعقد املؤتمر، وتم مجع 
ن اذلي جلس فيه اب-ابلدو يف قاعة خاصة، ورجال ادلين يف قاعة ثاثلة، وبعد بدء املؤتمر  اإلخوانو

ود طلب ابن سع -اإلخوانسعود وأرسته يف الصدر، والعلماء يف الصف األول، وخلفهم احلرض، وأمامه 
أنهم لم يكتشفوا قط أي )ا ممن شاءوا، وقام العلماء وأقسمو من املجتمعني أن خيتاروا حاكما هلم غريه

فتور يف غرية ابن سعود ىلع ادلين، أو يف إخالصه لنرش اإلسالم، وإن وقع منه خطأ فألنه ال معصوم 
ن اذلين يمثلون قبيلة مطري، وتكلم املندوبو اإلخوانثم تكلم شيوخ  إال انليب صىل اهلل عليه وسلم...

عن فيصل ادلويش، كما تكلم نيابة عن قبيلة حرب الفرم واذلوييب وابن حنيت، كما حتدث ابن 
ياة روا ابن سعود بأنهم تركوا حربيعان نيابة عن قبيلة عتيبة، وابن حرش نيابة عن قحطان ... وقد ذكّ 

، تلبية نلداء اجلهاد يف سبيل اهلل، ونرصة لدلين الصحيح، وأن ابلدو، وهجروا قبائلهم، وتركوا ثرواتهم
سيوفهم ودماءهم يه اليت جلبت هل انلرص، وأنهم لن يتبعوه بال قيد أو رشط، ألنهم خيشون غضب اهلل 
أكرث من ابن سعود، وأنهم يريدون أن يستوضحوا عن بعض األمور من العلماء، حيث أنه سبق أن 

باإلجابة عنها، وبعضهم لم يقتنع، وأقسموا أنهم سيتبعون  اإلخواننع بعض طرحوا أسئلة من قبل اقت
 . (111)(ما حيكم به العلماء

كما يقول -لقد رفض فيصل ادلويش وابن رجاد وهما زعيما املعارضة حضور املؤتمر فقد أعلنا 
م يعقد ولأ ،أن ابن سعود ضال يف ادلين) -املسترشق انلمساوي حممد أسد اذلي اكن بمعية ابن سعود

املعاهدات مع الكفار؟ وأعلن العلماء املجتمعون يف الرياض وباإلمجاع بأن املعاهدات مع غري 
 .(110)(املسلمني مستحسنة إذا جلبت للمسلمني السلم واحلرية

 يف هذا املؤتمر: اإلخوانلقد اكن من أهم األسئلة اليت وجهها 

                                                           

 .214اإلخوان السعوديون جلون س  (532)

 .215اإلخوان السعوديون جلون س  (533)

 .211الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( ص  (533)



198 
 

قضية املراكز احلدودية اليت أقامها الربيطانيون بني جند والعراق، وهل جيوز رشاع ترسيم مثل  -0
 هذه احلدود يف أرض آبائهم وأجدادهم اليت اعشوا عليها ىلع مر األجيال؟ 

وبعد تعهد ابن سعود للنصارى ىلع عمل مثل هذه احلدود، كيف يسمح هلم بإقامة املراكز  -2
نع من إقامة مثل هذه املراكز يف مناطق ريع القبائل وآبارها بني فيها مع أن املعاهدة تم

 احلدود؟ 

عن مثل هذا، وترتب عليه رضر بادلين، أو رضر باملسلمني، هل  اإلخوانوإذا سكت  -3
وقد أقسموا أنهم لن يسمحوا بمثل هذا األمر إذا اكن فيه تهديد  يكونون آثمني عند اهلل؟

 دلينهم أو أرضهم.

ف قوأ اذامن إكمال فتوحاتهم، لنرش ادلين الصحيح، ومل اإلخوانوقف اجلهاد، ومنع  وملاذا تم -1
 ابن سعود نرش لكمة اتلوحيد؟

الربيطانيني يعززون مراكزهم ىلع احلدود، وإن ديننا  بقوهلم: إنوقد وجهوا حديثهم إىل ابن سعود 
 وا بالرش.أوحياتنا يف خطر، وإن الربيطانيني هم اذلين بد

بالنسبة خلطر الربيطانيني ومراكزهم  اإلخوانالعلماء عن األسئلة، وأيدوا موقف وقد أجاب 
 احلدودية.

وقد تعهد ابن سعود بالعمل بما قاهل العلماء، أما بالنسبة للجهاد فقد قال إنه لن يستطيع اتلحدث يف 
ادلين، هذا املوضوع عالنية، وطلب عقد جلسة رسية حرضها مخسون رجال من املؤتمرين وعلماء 

لم تنرش تفاصيل ما دار فيها، غري أن اجلميع خرج وقد اتفقوا ىلع مواجهة فيصل ادلويش وسلطان بن 
 (101).رجاد
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إال أنهم اكنوا مقتنعني وقد أعلنوا وقوفهم مع ابن سعود ) -يقول جون س كما-لقد خرج املؤتمرون 
حال مناسبا، وقد أدركت عنارص تماما بأن املتمردين اكنت دليهم مظالم رشعية لم حيلها ابن سعود 

 .(100)(ية تلك املظالم أيضااإلخوانالرياض غري 

وقد أرسل فيصل ادلويش رسالة إىل ابن سعود يسأهل فيها عن سبب منعه من اجلهاد يف سبيل اهلل  
اذلي طاملا أيده ابن سعود من قبل، وعن احلدود واملراكز اليت ستقيض ىلع حياة القبيلة، اليت ظلت 

 السبب يفتنتقل ىلع مر العصور طلبا للمرىع والألك بني جند والعراق دون أن يمنعها أحد، وعن 
 اإلخوانمهادنة انلصارى ودينهم ومراكزهم احلدودية، يف الوقت اذلي جترد السيوف ىلع 

  (102)وشيوخهم؟

  واإلخوان:مؤتمر الزليف بني ابن سعود 

لقد اضطربت األوضاع يف جند لكها، مما حدا ابن سعود إىل عقد مؤتمر آخر يف الزليف، وكما يقول  
حبسم خالفهم مع ابن سعود وفق حكم الرشيعة وبتحكيم  اإلخوانلقد طالب قادة ): ديكسون

علماء ادلين، واكنت حجتهم يه أنك يا ابن سعود طاملا كنت تدعو إىل اجلهاد وقتال الكفار، ولطاملا 
رددت اآليات القرآنية اليت حتث عليه، وحتل الغنائم اليت تؤخذ بهذا اجلهاد، واآلن وبأمر من اإلجنلزي 

ا إىل إاعدة ما أخذناه ألنك تعترب ما فعلناه خطأ، فإما أن تكون قد خدعتنا، أو الكفار أنفسهم تدعون
يكون القرآن باطال، ويلحكم علماء جند بيننا، وقرر امللك أن يقابلهم يف عقر دارهم، فداع إىل 
مؤتمر خارج مدينة الزليف، ومما ال شك فيه أن الرعب دب يف قلبه حبيث أنه لم يفكر قط يف عرض 

ىلع أي هيئة من علماء ادلين الوهابيني، وبدل أن يقرر القطيعة مع الربيطانيني، قرر رضب  القضية
شرسعة مرة واحدة وإىل األبد، وأقام ابن سعود معسكرا جليشه يف الزليف، ثم جاء فيصل  اإلخوان

ادلويش من األرطاوية ومعه فرقة صغرية وخيم يف سهل السبلة املكشوف قرب الزليف، حيث انضم 
يله بعد ثالثة أيام ابن محيد اذلي حرض ومعه قوة كبرية، وخيم بالقرب من ادلويش، وبموجب ترتيب إ

من أي هجوم طارئ يشنه فهد بن جلوي آل سعود  اإلخوانسابق ظل ضيدان بن حثلني حيرس ميرسة 
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ميال  031ابن أمري األحساء، وقد خيم ابن حثلني مع ابن شقري ادلويش وابن اليم قرب )قرية( ىلع بعد 
إىل اجلنوب من الكويت، وقد استخدم ابن سعود لك مهاراته ادلبلوماسية ملنع ابن حثلني من أن يريم 

 .(103)(بثقله مع الزعيمني اثلائرين، وظلت قبيلة العوازم القوية يف األحساء موايلة للملك

  واإلخوان:معركة السبلة بني ابن سعود 

ة اتلوتر بني يف حدفالرسائل اليت بعثها شيوخ املعارضة، وال طلب عقد لقاء للصلح، يف خت نفعولم ت
ابل وتق، اإلخوانحيث اكنت اخلطة الربيطانية تقيض بوجوب القضاء ىلع املعارضة وابن سعود، 

 اجليشان يف منطقة السبلة، بني األرطاوية والزليف، وقد جنح ابن سعود يف كسب أكرث شيوخ القبائل
من قبيلة مطري، وحرب، وعتيبة، إىل صفه، بعد أن أقنعهم العلماء حبرمة اخلروج عن  اإلخوانمن 

: سوىلع حد قول جون.طاعة اإلمام، واكن من أبرزهم ابن ربيعان من شيوخ عتيبة، اذلي أيد ابن سعود 
اد شيخ إىل ابن رججاء ذلك اتلأييد بمثابة انتصار حاسم رجح كفة املزيان ناحية ابن سعود، ولو انضم )

 .(101)(قبيلة عتيبة جلاءت انلتيجة األخرية ملعركة السبلة خمتلفة تماما

يف السبلة، اذلين انسحب أكرثهم قبل املعركة بأيام،  اإلخوانم، فاجأ ابن سعود قوات 0020/ 3/ 31ويف 
يمه داعيا خمخاصة بعد أن زار فيصل ادلويش ابن سعود يف -ظنا منهم أن الطرفني قد توصال إىل صلح 

ودارت احلرب اليت أراد الضباط السياسيون  -إىل املصاحلة، بل وراغبا يف إقناع ابن رجاد يف ذلك
الربيطانيون هلا أن تدور، تلحطيم القوة العسكرية اليت طاملا رصدوها، وحذروا من خطر تركها بال 

 إرشاف وتوجيه املندوبني زال حتت احلماية الربيطانية وحتت اذلي ما-مواجهة فاكن ىلع ابن سعود 
 أن يقيض عليها بادلعم املايل والعسكري الربيطاين؟! -الربيطانيني دليه

خذ  اإلخوانهاجم ابن سعود رجيشه قائدي ) :ديكسونواكن األمر كما يقول  
 
دون سابق إنذار، وقد أ

ادلويش مع فرقته الصغرية ىلع حني غرة وهم يهيئون طعام اإلفطار، وأصيب ادلويش رجرا  خطرية يف 
معدته دون قتال، كما تمكن ابن محيد أن ينسحب وأن يشق طريقه إىل الوراء بمهارة فائقة يف القتال، 

دلويش مع ا أعطى تأكيدات جازمة بأنه سيجتمعومن املؤكد أن ابن سعود قبل أن يشن اهلجوم املفائج 
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مرة ثانية بلحث األمور بموجب الرشيعة، وقد تم نقل ادلويش إىل األرطاوية، واعد ابن محيد إىل 
الغطغط حيث تبعه عبد اهلل بن عبد الرمحن شقيق امللك، فاستسلم دون قتال، ونقل إىل الرياض 

سعود إىل أن اثلورة قد سحقت، وأن ادلويش حيترض  سجينا، وتم تدمري الغطغط، وبعد أن اطمأن ابن
متأثرا رجراحه، ذهب إىل مكة يلؤدي فريضة احلج، ويمكن إرجاع ثورة ادلويش اتلايلة اليت لكفت 

 .(101)(امللك كثريا إىل هذه احليلة غري امللكية ألن العريب ال ينىس

 :السياسة الربيطانية السعودية اجلديدة بعد معركة السبلة 

عركة السبلة مجع ابن سعود العلماء ورؤساء القبائل اذلين وقفوا معه، يلعلن عليهم خطابا وبعد م
 : جاء فيهمن قبل و اإلخوانلم يعهده  جديدا
جيب أن ال يسمحوا لرجاهلم أن يعقدوا اجتمااع ملناقشة مسائل ادلين أو ادلنيا إال بإذن من  -0

 امللك وموافقته.

كما هدد وتوعد احلضور بأنهم سيالقون ما  ،حيميهم املسلمونوجيب احرتام املسلمني، ومن  -2
 (102).املعارضون إذا قاموا بمثل ما قاموا به اإلخوانلقيه 

  لقد اكن املقصود حبماية من حيميه املسلمون، أي الربيطانيني اذلين اكن ابن سعود نفسه حتت محايتهم!
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   اثلانية وقضاء بريطانيا عليها اإلخوانثورة: 

 م:0020اثلانية سنة  اإلخوانأسباب ثورة  -
 ضيدان بن حثلني شيخ العجمان املغدور به

قد فلت من قوة  -(109)ديكسونكما يقول -لم تكن معركة السبلة و
، إذ رساعن ما اعدت لفيصل ادلويش قوته ونفوذه، كما تمرد اإلخوان

بعد أن غدر فهد بن عبد اهلل بن جلوي آل سعود  حساءألاالعجمان يف 
ششيخهم ضيدان بن حثلني، بعدما داعه  -حساءألاابن أمري -

للمحادثة، فألىق القبض عليه، ثم أمر حببسه ثم بقتله، وثارت قبيلة 
ادة من قبيلة مطري بقي اإلخوانآل سعود، ثم خرجت شماال تلنضم إىل  بن جلوي العجمان فقتلت فهد

اضة أن االنتف ديكسون، لقد أدى اغتيال ابن حثلني إىل انتفاضة اعرمة، وكما يرى ويشفيصل ادل
شسبب ترصفات فهد بن جلوي احلمقاء اذلي اشتهر بالغدر والقسوة، واذلي داع ابن حثلني ) اكنت

رسالة تلقاها من ابن سعود، وأرسل هل كتاب أمان خبط يده، وعقد ضيدان جملسا  ،يلتباحث معه
لقبيلته وعرض عليهم الرسالة فنصحوه بعدم اذلهاب ألن راحئة الغدر اكنت تفو  من الرسالة كما 
قالوا، وذهب ضيدان ومعه اثنا عرش رجال، فاستقبله فهد حبفاوة ولكنه عندما قام يلغادر املاكن، ألىق 

بض عليه وكبله باألصفاد، وتمكن أحد مرافقيه من الفرار يلنذر قبيلة العجمان، فتحركت قوة الق
من العجمان قوامها ألف ومخسمائة رجل بقيادة حزام بن حثلني حنو معسكر فهد بن جلوي آل سعود، 

ىلع  روملا شعر فهد أنه سيخرس املعركة أمر عبده بقطع رأس ضيدان، وعندما أراد فهد بن جلوي الفرا
فرسه قام شاب من العجمان وهو عبد اهلل بن عيد املخيال بإطالق انلار عليه، واكن يف معيته ممساك 
هل عنان فرسه، وقتله انتقاما ملقتل ضيدان، واكنت خسارة ابن جلوي جسيمة إذ أبادت قبيلة العجمان 

 اكنلار وحركت املشاعر يفليت اكنت مع ابن جلوي، وانترشت أنباء االغتيال املخجل الك أفراد القوة 
شمال رشق اجلزيرة العربية، وانقلب الكثريون ىلع ابن سعود مع أن املسئويلة تقع ىلع عبد اهلل بن 
جلوي اذلي اكن ابنه فهد ينفذ أوامره، وقد وصل فرحان بن مشهور من شيوخ قبيلة الرولة من عزنة 

ن سعود، إىل آبار الصبيحية يف اجلهة ابلارزين، ومؤيد سابق لعبد العزيز ب اإلخوانوأحد زعماء 
اجلنوبية من الكويت، ومعه عدد كبري من اجلمال اغتصبها من ابن مساعد بن جلوي آل سعود أمري 

، ثم حترك ابن مشهور إىل اجلهراء، حيث قابل أمحد اجلابر، ورص  بأنه تلىق كتاب أمان من ابن حائل
وجب تعليمات احلكومة الربيطانية أمر الشيخ أمحد سعود، وأنه أرسل رسوال ملعرفة رشوط الصلح، وبم
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اجلابر فرحان بن مشهور أن يغادر اجلهراء، بعد أن تزود هو ورجاهل بمؤن تكفيهم حىت الوصول إىل 
انضم إىل قبيلة  -ديكسونكما يقول -الرياض، وقد عرب احلدود ولكنه بدل أن يتوجه إىل الرياض 

ركة من إصابته بمع-دلويش يتماثل للشفاء يف األرطاوية العجمان يف وسط األحساء، واكن فيصل ا
زال ابن محيد أسريا يف الرياض، حني رفعت قبيلة العجمان القوية مستوى اثلورة يدعمها  وما -السبلة

، ولم يمض زمن طويل حىت اكن شمال جند لكه من جبل شمر اإلخوانابن مشهور وغريه من زعماء 
حتركت قبيلة العجمان بقيادة نايف بن حثلني وخيمت يف الوفرة، يف إىل اخلليج العريب يف أيديهم، و

منطقة الكويت املحايدة، ومعها فرحان بن مشهور، وتلىق الشيخ أمحد اجلابر تعليمات من احلكومة 
الربيطانية أن ال يسمح للعجمان وال لغريهم من اثلوار باحلصول ىلع املؤن من الكويت، أو أن يأيت 

ّينت   أحد إيلها، وأبلغ ، وكيال سياسيا يف الكويت -ديكسونأي - ابن سعود بذلك، ويف هذه الفرتة ع 
ويف اثلاين من حزيران أرسل ابن سعود احتجاجا شديد اللهجة اتهم فيه الكويت بزتويد قوات العجمان 
وابن مشهور باملؤن واذلخائر خالفا تلعليمات احلكومة الربيطانية، وبعد حتقيقات دقيقة قمت بها 

نفيس تبني يل أن اتهامات ابن سعود ال أساس هلا من الصحة، بالرغم من أن بعض اتلهريبات اكنت ب
تتم رسا عن طريق األقرباء واملؤيدين املقيمني يف الكويت، وقد أثبت بادليلل القاطع أن الشيخ أمحد 

ان بادرت قوة حزير 01اجلابر اكن ينفذ تعليمات احلكومة الربيطانية بهذا الصدد بكل أمانة، ويف 
كبرية من ثوار العجمان معسكرها يف الوفرة إىل جهة جمهولة يف اجلنوب، وبعد مخسة أيام كشف 
فيصل ادلويش القناع عن وجهه مستغال غياب ابن سعود يف مكة، وانضم إىل العجمان، فبعد أن مجع 

 العليا ىلع بعد حوايل مخسة آالف رجل ومائة ألف مجل من مطري والعجمان وعتيبة، وصل إىل قرية
ثمانني ميال من حدود الكويت يف اتلاسع عرش من حزيران، وقد رفعت عودة الفارس اجلريح معنويات 
اثلوار وزادت يف قوتهم، وملا علم ابن سعود بذلك مجع السيارات املوجودة يف مكة وأرسع بالعودة إىل 

 تأكيدات من احلكومة ف رجل، وحرص ىلع أن حيصل ىلعالرياض، ومجع قوة قوامها ثمانية آال
الربيطانية للتعاون يف منع اثلوار من الفرار إىل العراق أو الكويت يف حال هجومه عليهم، واكن أول 

حساء هو دعوة الشيخ أمحد اجلابر لالنضمام إىل ألعمل قام به فيصل ادلويش دلى وصوهل إىل شمال ا
الكويت، وأرسل برسالة يطلب فيها السما  هل اثلوار واعدا إياه بإاعدة األرايض اليت اقتطعت من 

بالقدوم إىل الكويت لرش  خططه والزتود باملؤن، وأبلغت احلكومة الربيطانية أمحد اجلابر فورا أن 
من أتباعه من عبور احلدود، وأنهم  ة العجمان، وأن يمنع ادلويش وأي ايضع مطري يف نفس مزنل

حزيران أن حيمل الشيخ  21ادلويش مرة أخرى يف  سيتعرضون للقصف إذا ما حاولوا ذلك، وحاول
 بمن فيهم ابنه عبد اإلخوانأمحد ىلع االنضمام إىل اثلوار، وبعث هل برسائل مع عدد من كبار زعماء 

 كما يقول-العزيز ادلويش وذلك إلقناع الشيخ أمحد باختاذ نهج قوي، وقد صيغت تلك الرسائل 
ثرا عميقا يف نفس حاكم الكويت، لقد حفز الشيخ بلغة فصيحة وبيان بليغ تركت أ -ديكسون
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أمحد ليك يلعب دور رجل املوقف ويترصف كما اكن مبارك يمكن أن يترصف، وقال ادلويش إن لك 
ما يطلبه اثلوار هو املؤن واذلخائر، وإذا ما اشرتكت الكويت معهم فهو يتعهد بابلايق، ومن حسن حظ 

بيق الشيخ أمحد أمينا لوعوده اليت قطعها يل بصفيت  -ونديكسىلع حد قول -مجيع املعنيني باألمر 
بالرغم من أن اإلغراء للهجوم ضد العائلة  -جنلرتاإملك -وكيال سياسيا حلكومة صاحب اجلاللة 

السعودية، واستعادة املناطق اجلنوبية وخاصة القبائل اليت عليها اكلعوازم والعجمان ومطري اكن 
إىل اثلوار واختذت احلكومة الربيطانية موقفا حمايدا لاكن من املحتمل شديدا ال يقاوم، فلو أنه انضم 

جدا خلع ابن سعود ألن القوات املقاتلة يف جند اكنت إىل جانب اثلائرين، وقد نقلت قطااعت العجمان 
تموز، وقطعت فرق من العجمان  01ومطري وابن مشهور اعئالتها ومجاهلا إىل اجلنوب من ابلرصة يف 

اهلفوف وتوغلت قريبا من الرياض، ويف تلك الفرتة أخذ الالجئون انلجديون ابلارزون خط الرياض 
ذن من احلكومة إاملقيمون يف بغداد يتدفقون إىل الكويت يف طريقهم لالنضمام إىل اثلوار، وحصلنا ىلع 

ن من الربيطانية باعتقال وإرجاع لك من يصل من العراق ويشك يف أنه يرغب يف االنضمام للثوار، واك
بني أوئلك األشخاص ابلارزين يلع أبو شويربات أحد زعماء بريه من مطري، واذلي يشك أنه اكن حيمل 
معه دعما ماديا ومعنويا من بغداد للثوار، وعبيد بن محيد العتييب اذلي اكن يقوم بدور الرسول بني 

وات بل ثالث سنفيصل ادلويش ونايف بن هندي بن محيد زعيم عتيبة السابق اذلي فر من جند ق
وأقام يف بغداد، واكن فيصل ادلويش يف ذلك الوقت يعسكر مع قوات اثلوار الرئيسية يف الطوال اجلنويب 
وهو ماكن مستطيل يف الوسط تشلكه آبار الصفا ووبرة والقراع وحبة ومن ذلك املاكن اكن بإماكنه أن 

ابن سعود يف القاعية قرب حساء مىت شاء، وقد شن من هناك هجوما ىلع قوات أليرضب جند وا
األرطاوية ودمرها، وقد شاعت أخبار هذه الغزوة فأثارت الرعب يف لك ماكن مما محل قوات ابن سعود 
املتقدمة ىلع االنسحاب من حفر العتش إىل الرياض، وقد اعمل اثلوار األرسى معاملة طيبة ورحبوا 

ن سعود يشكرنا فيها ىلع جهودنا يف قطع آب تلىق الشيخ أمحد وتلقيت معه رسائل من اب 01بهم، ويف 
املؤن عن اثلوار، وقطع مجاعة من اثلوار بقيادة حممد بن خادل بن حثلني الطريق ىلع قافلة قادمة من 

سيارة شاحنة، وشهد شهر  02اهلفوف حتمل أمتعة خاصة شسعود االبن األكرب للملك، مما أدى تلدمري 
 ن ابن سعود يف موقف املدافع واكنت سياسته يف تلك الفرتةآب انتصارات للثوار يف لك ماكن بينما اك

تقوم ىلع االحتفاظ باملدن إىل أن يأيت فصل الربد واكنت اسرتاتيجية صحيحة غري أنها تعين أنه سيخرس 
أكرث فأكرث من أتباعه ابلدو، واكن سيد املوقف يف ذلك الوقت فرع الروقة من قبيلة عتيبة الكبرية 

ربيعان، اذلي اكن امللك واثلوار يتنافسان ىلع خطب وده وكسب رضاه، وقد وقف  بقيادة الشيخ ابن
فرع برقا بقيادة ابن محيد مع اثلوار، وأصبح واضحا أن الغلبة ستكون للجانب اذلي تنضم إيله الروقة، 

آب انتقل فيصل ادلويش  22حيث يشك حتالف برقا وروق أقوى احتاد يف وسط اجلزيرة العربية، ويف 
 حفر ابلاطن واستطاع أن يستميل إىل جانبه فرع بريه الكبري من قبيلة مطري، اذلين محلوا خيامهم إىل
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حساء وانضموا إىل اثلوار، وبعد عدة أسابيع دخل قسم من ألابلالغ عددها ثمانمائة خيمة وساروا حنو ا
ل اجتمعت بفيص بريه أرايض الكويت وخيموا يف اجلهراء، وقد تسببت أنا يف طردهم من هناك، وقد

ادلويش اذلي يعترب أكرب خمطط عسكري بدوي بعد ابن سعود شهدته اجلزيرة العربية، بعد أن دفعت 
رضورة إجياد مراع جديدة لألعداد الضخمة من اجلمال واألغنام فيصل ادلويش وأتباعه إىل غزو 

خما حول آب، وأقاموا ألنفسهم معسكرا ض 31أرايض الكويت من اجلنوب بصورة مفاجئة يف 
الصبيحية واآلبار املالصقة هلا، ولقد قدرت قوتهم خبمسة آالف مقاتل، وأليف خيمة، ومائة ألف مجل، 
واكن ذلك منظرا رائعا، وطلب مين أن أحذر فيصل ادلويش من أنه إذا لم ينسحب عرب احلدود خالل 

ه، وقد هل وممتلاكتيومني فإن طائرات السال  اجلوي الربيطاين املقيمة بابلرصة ستقصفه مع رجا
استقبل الرسول األول اذلي أرسلته إىل الصبيحية باستهزاء، وليك أجتنب وقوع اكرثة مقيتة هناك 
السيما وهناك عدة آالف من األطفال والنساء خمتلطون بالرجال املقاتلني، دعوت فيصل ادلويش 

ثالثة أميال  الكويت، وىلع بعديلقابلين يف ملح يف ايلوم اتلايل ىلع بعد مخسة عرش ميال جنوب مدينة 
جنوب املقوع، وتبعين الشيخ أمحد اجلابر وقابلنا فيصل ادلويش ىلع رأس تلة ترشف ىلع اآلبار الواقعة 

من الرجال املتعصبني  اإلخوانإىل الرشق من املاكن اذلي يزنلون فيه، ومعه أربعون من أبرز زعماء 
 آخر ليساعد ابن سعود ىلع االرتقاء إىل أىلع مراتب األشداء، ذلك الرجل اذلي فعل أكرث من أي عريب

الشهرة والسلطة، اكن قصري القامة عريض املنكبني، هل رأس وأنف كبريان، اكن يسري بعزم وثقة، وكأنه 
حمدودب الظهر قليال، عبوسا صامتا بطبيعته، وقلت هل ما جئت من أجله، وأضفت بأنين أستطيع 

ضنا مين بأروا  النساء واألطفال، ورجوت فيصل من أجلهم أن إرجاء عملية القصف ملدة يومني 
يعدين بالرتاجع عرب احلدود ضمن املهلة املحددة، وتردد أن يفعل ذلك ملدة ساعة اكملة، قال خالهلا 
إنه ليس ىلع خصام مع الربيطانيني، وأنه وقبيلته اكن والؤهم يف السابق لشيخ الكويت، وأنهم يعانون 

غذية واملؤن، واكن يأمل بالسما  هل أن يشرتي الطعام من الكويت، ومع أنين تأثرت نقصا رهيبا يف األ
كثريا بكالمه إال إنين ترصفت بقسوة قلب، وأقنعته أخريا بأن يعطيين لكمته ففعل، وعندما بابت 

 نيالشمس قال بأنه يريد أن يصيل، فداع إىل الصالة بنفسه، وأم رجاهل ومرافقيه يف صالة املغرب، واضع
، وبعد أن انتهت تلك الصالة اهلادئة استدار الزعيم الصحراوي اإلخوانبنادقهم أمامهم ىلع طريقة 

الكبري حنو مرافقيه وهو ال يزال ىلع ركبتيه وأدى السالم، وقبل أن ينهض واجهين وقال أعدك بأنين 
 .(101)(سأفعل ما طلبته مين اذهب شسالم، وحافظ فيصل ىلع لكمته

                                                           

 .322-311/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (533)
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 ضد ابن اإلخوانبالوقوف مع -إذا لم يوافق ىلع طلبه ادلويش من أمحد اجلابر )وقد طلب فيصل 
فهو يرجو منه أن جيري اتصاال مع الوكيل الربيطاين يف الكويت ىلع أساس أال تتدخل احلكومة  -سعود

 .(100)(الربيطانية يف حركته ضد ابن سعود

احلركة السرتداد مقاطعاته اليت انزتعت  من املؤكد أن الشيخ أمحد اجلابر حاول استغالل هذهلقد اكن )
د لكويت ذكر فيه أن أمحاالوكيل الربيطاين يف  ديكسونمنه خالل مؤتمر العقري، فيف تقرير من 

اجلابر أكد هل أنه سيبتهج لو هزم ابن سعود، إذ يشعر أن قبائل مطري والعوازم والعجمان ستعود إىل 
ن م يف أعمال ضد الكويت من شأنها جتريدها من كثري والئها القديم للكويت، وأن ابن سعود تمادى

 .(211)(قبائلها وأراضيها واستحوذ ىلع املرايع الرئيسية ملطري والعجمان بناء ىلع قرارات مؤتمر العقري

  اإلخوان:املواجهة الربيطانية السعودية حلركة 

 هةمواجب -جون سكما يقول -ابن سعود  عسكريا، وقام اإلخوانت بريطانيا القضاء ىلع وقد قرر
من قبائل مطري والعجمان بعد أن ضمن وقوف بريطانيا معه للقضاء عليهم وإخضاعهم  اإلخوان

ودفع لك جهوده وإماكنياته العسكرية إىل املعركة، مستفيدا من تنسيق خططه العامة وعملياته مع )
رية، دليه من قوة عسك ، باستعمال لك مااإلخوانوقرر ابن سعود وضع حد فاصل تلمرد ... الربيطانيني

وتأييد دبلومايس، والوسائل اآليلة احلديثة املتاحة دليه، وال يمكن ألي محلة من احلمالت اليت يشنها 
بعد -أن تنجح بدون اتلعاون مع الربيطانيني، ومن ثم استطاع قبل مغادرته احلجاز  اإلخوانىلع 
ا ألي من ابلدلان اثلالثة اليت حيكمونه أن حيصل من الربيطانيني ىلع وعود بأنهم لن يسمحوا -احلج

 .(210)(أو تؤويهم ، أو تساندهماإلخوانويه الكويت واألردن والعراق أن تعاون 

قيادة ب اإلخوانوقد اكن اهلاشميون يف العراق واألردن، وكذا شيخ الكويت، يميلون للوقوف مع قوات 
واجهة خطر ابن سعود، واكنوا يطمحون إىل قيام إمارة حتت حكم ادلويش يف املثلث ملفيصل ادلويش 

خوان ولفيصل ادلويش من بعض تلك وقد وصل بعض ادلعم لإلالواقع بني الكويت والعراق وجند، 
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ابن سعود، حيث جهزت  معغري أن احلكومة الربيطانية اكنت قد قررت الوقوف بكل قوتها اجلهات، 
ية بثالثة آالف بندقية متطورة، وألف صندوق ذخرية، وأمدته شسفن عسكرية نلقل قواته العسكر

 :باختاذ إجراءات داخلية حيث قرر -بتوجيه بريطاين- قواته من جدة إىل العقري، وقد قام ابن سعود

 .رضب قبيلة عتيبة، وبين عبد اهلل من مطري -0

 .جتريدها من خيوهلا ومجاهلاوجتريد القبائل غري املوايلة هل من أسلحتها، وكذا  -2

 .وإخالء وتهجري أهل اهلجر والقرى املعارضة لسياسته، ومنعهم من اتلجمع يف ماكن واحد -3

كما قرر جتنيد اجلميع وحشدهم كرها، ملواجهة فيصل ادلويش ومن معه من قبيلة مطري،  -1
 .وابن حثلني ومن معه من العجمان، يف الشمال الرشيق من جند

ارب معنا ينتيم إيلنا، ومن يتخلف عن القتال معنا فسيقتل، وتسحب )من حي ورفع شعار -1
، وقد أرسل ادلويش رسالة يطلب فيها من ابن سعود املصاحلة وحل أسلحته وحصانه(

اخلالف، لكونه يرفض اللجوء للعراق أو الكويت، حيث حيكمهما اإلجنلزي وانلصارى، وهو ما 
 (212).رشاع عمله، أو الوقوع فيه -أي ادلويش-ال جيوز هل 

 :الرتتيبات الربيطانية ملحارصة اثلورة وتسليم قادتها 

وعندما حترك ابن سعود بقواته ملواجهة ادلويش وابن حثلني ومن معهما، طلبا من احلكومة الربيطانية 
ة ابن همواج اإلخوانالسما  بتوفري احلماية من أجل إرسال النساء واألطفال للكويت، حىت يستطيع 

بدأ الطريان الربيطاين قصف عشائر قبيلة وسعود وجها لوجه، وقد رفض الربيطانيون هذا الطلب، 
مطري والعجمان، اليت ظلت تؤيد ادلويش وابن حثلني، عندما حاولت اللجوء إىل الكويت فرارا 

 -كسونديكما يقول -لقد توجه ادلويش بالنساء واألطفال من احلرب الوشيكة الوقوع بني الطرفني، 
ومن معه إىل املنطقة الرشقية وجنح يف السيطرة ىلع ثالثة أرباع مقاطعة األحساء، بعد أن أحرز نرصا 
اكمال ىلع أتباع ابن سعود، وبعد أن فر قائد قوات ابن سعود، وقد زجت بريطانيا بثقلها مع ابن سعود، 

وضعت يف جزيرة تاروت بمحاذاة القطيف رجنوب األحساء عدة طائرات مقاتلة حصل عليها ) حيث

                                                           

 .233-233اإلخوان السعوديون جلون س  (102)
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لقد .. .ابن سعود من احلكومة الربيطانية واكن يقودها طيارون سابقون يف سال  اجلو املليك الربيطاين
لة ائحساء، لكن هذا انلرص طغت عليه األنباء القألأعطت معركة نقري اثلوار ثالثة أرباع مقاطعة ا

ول أرسل ادلويش يطلب األترشين  31إن ابن سعود قد أحرز نرصا ساحقا ىلع عتيبة يف غرب جند، ويف 
مقابلة الشيخ أمحد اجلابر ومقابليت، وعرب احلدود بنفسه مع عدد من مرافقيه، وخيموا بالقرب من 

 ه اكن يرغب يفاجلهراء، وعمال بتعليمات احلكومة الربيطانية أبلغته أن ينسحب فورا، واتضح أن
 توجيه األسئلة اثلالثة اتلايلة اليت اعد فأرسلها برسالة خطية ويه:

حساء، فهل تعد احلكومة الربيطانية ألإذا حترك جنوبا إىل جند وترك نساءه ومجاهل يف شمال ا -0
 تسمح للقبائل العراقية بمهامجتهم؟ وأالبأن ال تقصفهم، 

غيابه فهل تسمح احلكومة الربيطانية هلن  وإذا هاجم ابن مساعد نساءه يف الغرب أثناء -2
 باللجوء إىل الكويت وابلقاء هناك حبماية الشيخ أمحد اجلابر؟

إذا ما أسقط رجاهل طائرة من طائرات ابن سعود اليت يقودها بريطانيون فهل تعترب احلكومة و -3
 الربيطانية اثلوار مسئولني عن ذلك؟ 

نية أبلغت أن أعطي جوابا بامضا بانليف عن السؤالني وبعد أن أحلت األسئلة إىل احلكومة الربيطا
األولني، وجوابا قاطعا باإلجياب عن السؤال األخري، وأصيب ادلويش تبعا ذللك خبيبة أمل مريرة، 
وبعث ادلويش برسالة جوابية يقول فيها طاملا أن احلكومة لربيطانية تقف إىل جانب ابن سعود، وطاملا 

جند حلسم املوقف مع امللك يف الوقت اذلي تكون فيه نساؤه ومؤنه ومجاهل أنه ال يستطيع اهلجوم ىلع 
حتت رمحة القبائل العراقية بموافقة احلكومة الربيطانية، فال خيار دليه إال أن يتوصل إىل رشوط 

 مرضية مع ابن سعود. 

إن مما ال شك فيه أن أجوبة احلكومة الربيطانية ىلع األسئلة اثلالثة اكنت تعين نهاية اثلورة، فمنذ 
ذلك ايلوم لم يعد فيصل ادلويش يبذل أي جهد ملقاتلة ابن سعود، بل اكن ينصح علنا لك من يرغب 

ة بأن ربيطانييف القتال يف االنفصال عنه، وعقد صلح منفصل مع امللك، لقد اكن جواب احلكومة ال
ال تأخذ ىلع اعتقها منع القبائل العراقية من مهامجة النساء واالستيالء ىلع املؤن يف غياب ادلويش 
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يعين أن احلكومة الربيطانية ستشجع ىلع مثل تلك األعمال، وذللك وجد ادلويش أنه من املستحيل 
 .(213)(أن يقوم بأي عمل ضد جند

ته بطريانها من جهة الكويت والعراق، وأخذت بقصف القبائل وملا رأى ادلويش أن بريطانيا قد حارص 
اليت تبحث عن ملجأ، سمح ملن معه من أتباعه باالنرصاف لك يف سبيله، وطلب كثري منهم العفو من 

 اإلخوانابلقية ابلاقية من  -كما يقول جون س-م طردت بريطانيا 0020/ 00ابن سعود، ويف مطلع شهر 
ك ىلع ش يف حني بادر آخرون منهم الكويت) ابن سعود ليستسلموا إيلهلكويت إىل لاذلين جلأوا 

 أنفسهم، فإنهم لم يتمكنوا اإلخوانخليط من البرش بال زاعمة، ونظرا نلقص إمدادات املاء والغذاء دلى 
من راعية إبلهم ودوابهم اليت نفقت باملئات شسبب العطش، وعندما اقرتب جيش ابن سعود، اكن 

، ووضعهم حتت املراقبة اإلخوانالربيطانيون قد أرسلوا طائراتهم، وعرباتهم املدرعة الستطالع 
 . (211)(ت اإلدارة الربيطانيةاملستمرة، لعرقلة هروبهم حنو العراق أو األردن، الذلين اكنا حت

  وتسليمهم للرياض اإلخوانإلقاء بريطانيا القبض ىلع زعماء 

لقد جنحت بريطانيا يف حمارصة اثلوار يف جند، وقطع طرق اإلمداد عنهم وعن قبائلهم سواء من طريق 
ن فوات األواالكويت أو العراق أو األردن، وبدأت احللقة تضيق ىلع قادة املعارضة، حيث أدركوا بعد 

أن لك ما يتعرضون هل ومنذ انتهاء احلرب العاملية األوىل، هو برتتيب بريطاين لفرض مرشوعها 
 االستعماري يف املنطقة!

  اإلخواناحلرب ادلاعئية واإلعالمية ضد: 

 00ويف ) :ديكسونوقد بدأت احلرب ادلاعئية واإلعالمية ضد اثلوار لتشويه سمعتهم، وكما يقول 
ثلاين وصل الشيخ حافظ وهبة ممثل ابن سعود يف نلدن إىل الكويت، وبدأت محلة داعية مضادة اترشين 

   .(211)(واسعة انلطاق ضد اثلوار

                                                           

 .323/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (103)

 .233اإلخوان السعوديون جلون س  (104)
 .330/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (105)
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  للثوار:قصف الطريان الربيطاين 

بما فيها من نساء وأطفال بكل وحشية، وكما  اإلخوانوقد بدأت بريطانيا تقصف بطريانها خميمات  
ترشين اثلاين وبعد أن بدأت مستنقعات املاء جتف يف الصحراء أخذت مجال  23ويف ) :ديكسونيقول 

رف من ط-اثلوار تصل إىل اجلهراء يف األرايض الكويتية للحصول ىلع املاء، ولكن خطوات حاسمة 
 -أي قصفهم بالطريان حىت ال يصلوا للجهراء واستقاء املاء-اختذت ملنع ذلك يف املستقبل  -بريطانيا

قوات اثلوار تنتقل ىلع طول شعيب ابلاطن، وتقيم ىلع جانيب ابلاطن إىل الرقيع حيث تلتيق  واكنت
احلدود الكويتية العراقية يف أقىص اجلنوب، وبدأ ادلويش مفاوضات رسمية مع ابن سعود، ويف اثلامن 

 ةوالعرشين من اكنون األول وعند الغروب تقدم حمسن الفرم شيخ قبيلة حرب واليت تشك القو
الغربية واجلنا  األيرس لقوات ابن سعود من شعيب فليج بقوة كبرية من حرب وشمر والظفري وهاجم 
اثلوار عند الفجر، وأخذوا فيصل ادلويش ىلع حني غرة، فيما اكن ينتظر رشوط الصلح مع ابن سعود، 

ما يقول ك-مه املهامجني، لقد شن الفرم هجوولم حتدث خسائر كبرية، فقد جتمع اثلوار شرسعة وصدوا 
دون أوامر من امللك ورد ىلع أعقابه، ومع ذلك صور مؤرخو مكة احلادث بأنه معركة  -ديكسون

عظيمة ونرص حاسم للحملة وذلك ليس صحيحا ىلع اإلطالق! وجتمعت القوات األرضية لسال  اجلو 
الكويت أو  وار إىلتلمنع عبور اثل ؛املليك الربيطاين والسيارات املسلحة من العراق بالقرب من الرقيع

اكنون أول انضمت مطري إىل العجمان يف أم عمارة حيث قابلهم قائد القوة اجلوية  31العراق، ويف 
امللكية الربيطانية يف العراق تشارلز ستوارت اذلي خريهم بني االستسالم أو العودة عرب احلدود، وبعد 

ا جنوبا عرب احلدود دون أن يعرفوا مدى حمادثات طويلة رفض اثلوار رشوط تشارلز لالستسالم، واعدو
بزيارة معسكر العجمان يف وادي ابلاطن يف األرايض  -ديكسونأي -قرب جيش ابن سعود، وقمت 

اكنت دليك  إذا الكويتية وأحلحت ىلع نايف بن حثلني أن يريم بنفسه حتت رمحة ابن سعود، وقلت هل:
جل نسائك وأطفالك، ولم يصغ إىل الكيم! ووصلت القوة الاكفية للقتال فقاتل، وإال دع القتال من أ

قوات ابن سعود إىل الرقيع يف اخلامس من اكنون اثلاين فعاد اثلوار وغريوا اجتاههم ثانية حنو الشمال 
الرشيق، وشقوا طريقهم بصورة اضطرارية إىل واحة اجلهراء تاركني آالف األغنام واجلمال تموت يف 

ال الشيخ أمحد اجلابر بثياب ابلدو ورسنا معهم يف الليل، وكنت الطريق، وختفيت أنا وعدد من رج
أبلغ سال  اجلو املليك الربيطاين باجتاه سريهم، ويف ايلوم اتلايل فاجأتهم قوة مشرتكة من الطائرات 
والسيارات املسلحة قرب األطراف ىلع بعد عرشة أميال إىل الغرب من اجلهراء، فوجدتهم يف حالة من 
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يف لك اجتاه، وخيش اثلوار وهم يف هذه احلال من هجوم جيش ابن سعود عليهم، ويف  الفوىض يهربون
السابع من اكنون اثلاين انتقلوا إىل اجلهراء حيث قامت الطائرات بإلقاء قنابلها حول القرية يف فرتات 

وهناك توجهت لزيارة فيصل ادلويش، معرضا سياريت نلريان الطائرات  (212)منتظمة تلجميعهم!
الربيطانية، وتوسلت إىل ادلويش مدة ساعتني اكملتني أن يستسلم لسال  اجلو ملليك وأن ال حياول 
شق طريقه كما يريد أن يفعل ئلال يدخل يف معركة حاسمة مع قوات ابن سعود اليت تنتظره عند حدود 

وتركته دون أن أستطيع إقناعه، وبعد عدة مراسالت رسية مع نايف بن حثلني  الكويت اجلنوبية،
أقنعته أن يستسلم يف اتلاسع من اكنون اثلاين، إىل فرقة السيارات املسلحة اتلابعة لسال  اجلو املليك، 
 األمر اذلي دفع فيصل ادلويش إىل تغيري رأيه يف شق طريقه عرب قوات ابن سعود لالستيالء ىلع جند،

ين يف العارش من اكنون اثلا -شيخ قبيلة اجلبالن من مطري-واستسلم ادلويش ومعه صاهود بن اليم 
يناير، وركب ميع فيصل ادلويش بصورة احتفايلة مؤثرة إىل معسكر القيادة اجلوية الربيطانية  01

رسل الزعماء اثلالثة إىل ابلرصة بطريق اجلو، وهناك نقلوا إىل سفي
 
ربية نة ححيث سلم سيفه، وأ

، وأبلغ فلول اثلوار من مطري ومعظمهم من ادلوشان وادلياحني، والقسم األكرب بريطانية يف شط العرب
من العجمان أن ينتقلوا شماال إىل منطقة الروضتني يف دولة الكويت ىلع بعد مخسة عرش ميال جنوب 

صبح و املليك إىل أن يصفوان حيث بقوا حبراسة السيارات املسلحة الربيطانية اتلابعة لسال  اجل
باإلماكن تسليمهم إىل ابن سعود! وبدأت بالعمل تلأمني الطعام واملالشس لنساء وأطفال اثلوار اذلين 
تركوا يف حالة بائسة من اجلوع واحلرمان بني شساتني انلخيل يف اجلهراء، واكن بني أوئلك نساء فيصل 

ن وسبع وعرشون من قريباته ولكهن من ادلويش زوجته عمشا وشقيقاته اثلالث وابنتان صغريتا
ادلوشان ومن ذوات املودل الرفيع، وقبل أن ينقل من ابلرصة ترك ادلويش نساءه يف عهديت واكنت لكماته 

من ذميت إىل ذمتك! ونقل أوئلك النسوة إىل القرص األمحر  ديكسوناألخرية يل: أسلم حرييم لك يا 
 .(219)(يف اجلهراء، حيث اعتنت بهن زوجيت

                                                           

دون  (إجراءات اختذتكسون هنا أن خييف جرائم الطريان الربيطاين وال يعرتف بها رصاحة فيقول: )يد حياول (101)
أن يرص  بأنه قصفهم بالقنابل وقتل النساء واألطفال يف خيامهم، ويزعم بأن قصفهم يف اجلهراء اكن بهدف جتميعهم 

 يف ماكن واحد ال بهدف القضاء عليهم!

 .334-330/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (102)
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 اية اثلورة وتسليم بريطانيا قادتها إىل ابن سعود:نه 

لقد جنحت بريطانيا يف القضاء ىلع اثلورة وتم حسم املعركة شسال  اجلو الربيطاين وكما يقول  
وهكذا أرسلت الطائرات واملصفحات ): املسترشق انلمساوي حممد أسد اذلي اكن بمعية ابن سعود

أخرى إىل الكويت وأدرك اثلائر أنه خرس قضيته وبعد معركة  الربيطانية ملنع ادلويش من الرتاجع مرة
 .(211)(حارب فيها اثلوار إىل آخر نفس دحروا نهائيا

، وبدأ الربيطانيون يواجهون اإلخوانغياب الزاعمة االسمية انتهت ثورة ) ظلويف وكما يقول جون س  
، ويط قيد الزعماء الرسميني، وقد اكن الربيطانيون قد اعهدوا ابن سعود اإلخوانمشلكة إاعدة مجااعت 

ة، معاملة إنساني شرشط أن يبيق ىلع حياتهم ويعاملهم اإلخوانمن قبل ىلع أنهم سيسلمون هل قادة 
م 09/0/0031يف قبضة الربيطانيني فعال حاولوا أن حينثوا يف عهدهم، ويف  اإلخوانوبعد أن أصبح 
ات من وزارة اخلارجية الربيطانية للعقيد شسكو املندوب املقيم يف اخلليج أن يصحب صدرت اتلعليم

وبرينت ملقابلة ابن سعود، ومناقشته يف مصري اثلوار، اذلين أصبحوا يف أيدي  ديكسونلك من 
إىل قربص، أو إىل أي مستعمرة بريطانية أخرى،  اإلخوانالربيطانيني، وقد ناقشوا إماكنية نيف زعماء 

م نقل لك من ادلويش وابن حثلني وابن اليم بالطائرة إىل ابلرصة، ومنها تم نقلهم إىل ابلارجة لوبن وت
قد من مطري والعجمان ف اإلخواناتلابعة للبحرية الربيطانية واليت اكنت يف شط العرب، وأما بقية 

ويت، ود الكصدرت إيلهم اتلعليمات باتلجمع يف منطقة صفوان ىلع مسافة مخسة عرش ميال من حد
حيث قامت حبراستهم العربات املدرعة للقوات امللكية الربيطانية، إىل أن يتم تسليمهم إىل ابن سعود، 
وبعد وصول الزعماء اثلالثة إىل ابلارجة، طار العقيد شسكو من الكويت إىل ابن سعود ملناقشة موضوع 

 ا ييل: تسليم الزعماء وعدم احلاجة إىل نفيهم وبرر شسكو هذا املوقف بم
أن بريطانيا زودت ابن سعود باألسلحة واذلخرية والطائرات بل وباألفراد مساعدة منها هل ىلع  -0

 .اإلخوانإخضاع 
أن بريطانيا قد اختذت إجراءات صارمة لضمان عدم تقديم أية تسهيالت للقبائل اثلائرة ىلع  -2

 ابن سعود.

                                                           

 .233الطريق إىل مكة )إىل اإلسالم( ص  (103)
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 اثلوار.أن موقف بريطانيا هو موقف االستعداد للمساعدة يف مقاومة  -3
م تم نقل الزعماء اثلالثة من ابلارجة إىل أحد املهابط اجلوية بالقرب من خباري وضحا 21/0/0031ويف 

، وقد أودع الزعماء اثلالثة ابن رجاد، وفيصل ديكسونيف إحدى الطائرات الربيطانية، وبصحبتهم 
مه الربيطانيني ابن سعود بتسليوباإلضافة إىل مساعدة ... ادلويش، وابن حثلني، يف سجن الرياض

الزعماء اثلالثة الرئيسيني، فقد ساعدوه أيضا يف مطاردة معظم املتمردين اثلمانية عرش اآلخرين اذلين 
 .(210)...(اكنوا ىلع قائمة املطلوبني

 ايف بن حثلني ىلع منت السفينة الربيطانيةالشيخ فيصل ادلويش والشيخ نصاهود بن اليم والشيخ      

وتقرر ) :اذلي اكن يف تلك ابلعثة الربيطانية تفاصيل تسليم قادة اثلورة بقوهل ديكسونوقد روى  
ميال إىل اجلنوب الغريب من  03إيفاد بعثة إىل ابن سعود اذلي اكن خميما يف خباري وضحا ىلع بعد 

و برينيت م ونائب مرشال اجل0020الكويت وتتألف من بيسكو املقيم السيايس يف اخلليج منذ سنة 
 وبعد أن وقع ابن سعود والسري بيسكو ىلعوأنا بلحث وسائل وطرق تسليم الزعماء اثلائرين وأتباعهم، 

اكنون اثلاين، ويف ايلوم اثلاين أنزل الزعماء اثلائرين  29رشوط االستسالم اعدت ابلعثة إىل الكويت يف 
تعرضت ود بطريق اجلو حتت إرشايف، واثلالثة من السفينة الربيطانية لوبني ونقلوا إىل خميم ابن سع

قوات اثلوار أثناء إبعادها يف شمال الكويت لغزوات يللية قاسية سلبتهم مجاهلم وأغنامهم ىلع مرأى 
من سال  اجلو املليك، وقد اقتادتهم السيارات املسلحة اتلابعة لسال  اجلو الربيطاين عرب طريق معني 

يمهم إىل مبعويث ابن سعود، وتم نقل الزعماء اثلالثة إىل باجتاه املناقيش ىلع احلدود حيث تم تسل
الرياض ومصادرة موايش اثلوار وتقديرا حلياده ورفضه مساعدة اثلوار تلىق الشيخ أمحد اجلابر سنة 

                                                           

 بترصف واختصار. 244-233اإلخوان السعوديون جلون س  (103)
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، وتويف فيصل ادلويش يف الرياض يف اثلالث من وساما رفيعا مع تقدير احلكومة الربيطانية م0031
قد ظل يشكو ملدة شهر من ألم شسبب تورم يف حنجرته، وفيما اكن يميش ، وم0030ترشين األول سنة 

مع ابن حثلني يف باحة السجن سقط ىلع األرض وادلم يزنف من فمه شسبب انفجار الورم، وظل فاقد 
الويع حىت املساء، وعندما استعاد وعيه ملدة قصرية طلب أن يرى امللك ولكن ابن سعود رفض أن 

ه ادلويش حتية الوداع بافرا هل األخطاء اليت ارتكبها ابن سعود يف حقه قائال إن يأيت إيله، وأرسل إيل
احلكم األخري لن يصدر قبل أن يقفا الكهما أمام اهلل، ثم فارق احلياة وغسل ودفن يف تلك الليلة، 

كما يقول -وقد نقلت أخبار الوفاة باتلفصيل حبيث لم يبق شك بأنه قد تويف، لقد أحس مجيع ابلدو 
بأىس عميق لوفاة ذلك الزعيم الصحراوي الكبري اذلي اكن ملاك بني شيوخ العرب، فهو  -ديكسون

طى، جنلرتا يف القرون الوسإوشيوخ ادلوشان يف مطري من قبله يمكن مقارنتهم بصانيع امللوك يف 
ا وحاولوا أن يصنعوا وأن يكرسوا وأحيانا بنجا  احلاكم السعوديني يف جند، إن أووخالل تارخيهم جتر

 ملرصيامساعدة مطري وحدها بقيادة جد فيصل اذلي اكن حيمل نفس االسم يه اليت مكنت القائد 
إبراهيم باشا من مهامجة واحتالل اململكة الوهابية يف أوائل القرن املايض، إن اجلزيرة العربية لم تنجب 

ارسا أو مقاتال أعظم من فيصل ادلويش اذلي لم يكن البن سعود من أتباعه واحدا أكرث إخالصا ف
منه، إىل أن دفعت السياسة فيصل إىل اثلورة، وظل زعماء اثلورة اآلخرون يف السجن يف الرياض حىت 

هلفوف لوا إىل احني اتهموا بمحاولة الفرار عندما اكن ابن سعود يقاتل حيىي إمام ايلمن، ونق م0031سنة 
 .(201)(حيث سجنوا يف ادلياجري الرتكية املظلمة حتت األرض، وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الوقت

لقد اكنت آثار تلك احلرب اليت رتبت بريطانيا هلا للقضاء ىلع اثلوار أعمق يف الوجدان االجتمايع  
 ، فقد أحس كثري مناإلخوانم تنته مشالك ابن سعود بانتهاء قمع ل) واثلقايف، وكما يقول جون س:

اذلين لم يشاركوا يف اثلورة بأن ابن سعود قد خانهم، وخان دينهم، وتأكد هلم أن ابن سعود  اإلخوان
 .(200)(استخدمهم كأداة تلحقيق أهدافه الشخصية وحتقيق طموحه
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لقد أمخدت اثلورة ويعود الفضل يف انتشال ابن سعود من الوضع اليسء اذلي ) :ديكسون كما يقولو 
اكن فيه إىل احلكومة الربيطانية، فلوال جهودها يف إبقاء الكويت والعراق ىلع احلياد، ووضعها قوة 
كبرية ىلع حدود الكويت اجلنوبية أجربت اثلوار ىلع االستسالم ملا تمكن ابن سعود من سحق اثلورة، 

تعرض هو وابليت السعودي إىل أخطر انلتائج، وبانهيار اثلورة ووفاة فيصل ادلويش يمكن  ولاكن
اآلن أن ابن سعود أطلق  اإلخواناحلمايس قد وىل إىل غري رجعة، وفهم اعمة  اإلخوانالقول إن مذهب 

فلم  ألغراضه اخلاصة، وذللك شعروا بانلدم واأللم ألنهم استخدموا كمطية، م0001رصخة ادلين سنة 
كما -بطال وال أبا لشعبه، اكن املرء تعد دليهم رغبة يف الوالء واالندفاع، ولم يعد امللك بالنسبة هلم 

جيد شعورا أشبه خبيبة أمل مريرة حىت بني القبائل املوايلة هل كشمر والسهول وسبيع  -ديكسونيقول 
 أكرث من األسباب اتلايلة: والعوازم فضال عن القبائل اثلائرة عليه، ويرجع السبب إىل واحد أو 

كما اكن مفروضا، فهم اذلين رفعوه إىل  اإلخواناكن الشعور السائد أن ابن سعود لم يقف مع  -0
 املاكنة اليت احتلها واكنوا مسلمني صاحلني.

 أنه طلب مساعدة الربيطانيني وبمساعدتهم تمكن من سحق راعياه املسلمني. -2

وسلطان بن محيد وهم ثالثة من أعظم زعماء أنه اعمل فيصل ادلويش ونايف بن حثلني  -3
 اجلزيرة العربية بقساوة ال دايع هلا يف الوقت اذلي اكنت طرق الشهامة اكفية ملواجهة القضية.

 اإلخوانومع مرور الزمن لم يعد ابلدو يطلقون ىلع ابن سعود لقب اإلمام، ولست أعتقد أن مذهب 
سينتعش ويعود للحياة مرة أخرى، مع أنه ليس من احلكمة اتلنبؤ يف بالد أاعد اتلاريخ فيها نفسه 

 .(202)(مرات ومرات

رشيف جند واحلجاز بعد ثورة التوحيد  جنحت يفىلع القوة الوحيدة اليت  قامت بريطانيا بالقضاءلقد 
عود  قامت يف جند قبل ميجء ابن س، تلك القوة اليتحسني وسقوط اخلالفة العثمانية وتقسيم أقايلمها

إن توحيد ابن سعود لشبه اجلزيرة العربية اكن أمرا ): كما اعرتف بذلك جون س بقوهلمن الكويت، 
العسكرية الفذة غري العادية، يه أبرز ما يف األمر، إن  اإلخوان، وأعمال اإلخوانمستحيال يف غياب 

عددا صغريا منهم فقط هم اذلين شاركوا يف املعارك والغزوات مشاركة فعلية، اكن هناك حزب من 
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قبيلة عتيبة بزاعمة ابن رجاد يتمركز يف الغطغط، وعنارص من قبيلة مطري بقيادة ادلويش يف 
هذه العنارص يه اليت حتملت ادلور الرئييس يف مسئويلات  األرطاوية، يعاونها مشايخ مستقلني،

فقد اكنوا يعيشون يف هجر صغرية، وأسهموا بنصيب قليل يف  اإلخوانالعسكرية، أما بقية  اإلخوان
 واناإلخابن سعود شيئا بعد مبايعتها هل إماما، فقد اكن  اإلخوان(، كما لم تكلف قوات اإلخواننشاط 

ون يف معظم األحيان ببنادق عتيقة، أو برما  بدائية حملية الصنع، ويقتاتون يتسلحابلدو املجاهدون )
، بل (ىلع حفنة من اتلمر، وصاع من ادلقيق، وقاموا حبمالت عسكرية لم تكلف اخلزانة العامة شيئا

ة نإن ما اكنوا يغنمونه يف فتوحاتهم ال يأخذون منه شيئا، بل اكنوا يأتون به إىل اخلزينة العامة بكل أما
هدفا رئيسيا ملحاوتلهم اخلاصة اليت اكنوا يرمون من ورائها إىل استعادة وإخالص، فلم تكن الغنائم )

اإلسالم الصحيح، ونرشه بني أوئلك انلاس اذلين اكنوا يعدونهم مسلمني مارقني وغري حقيقيني، إن 
قيام وا حييونها قبل الشخصيا بعد الغزوات اليت قاموا بها، لم تتغري عن تلك اليت اكن اإلخوانحياة 

ا أي منطقة ختريب اإلخوانبالغزوات، ولم يستغلوا موارد األرض اليت فتحوها لصاحلهم، ولم خيرب 
 .(203)..(.اقتصاديا، ولم يتلفوا املحاصيل كيدا وحقدا، ولم حيرقوا أو يدمروا أي مدينة من املدن

 رئيسيني:لقد تم القضاء ىلع تلك القوة لسببني 
رفضهم للوجود الربيطاين يف اجلزيرة العربية وحميطها، سواء يف الرياض، أو الكويت، أو اخلليج،  األول: 

 أو العراق، أو الشام.
طرا ىلع تشك خقد : رفض االستعمار الربيطاين لوجود أي قوة وطنية يف أي بدل حتت محايته اثلاين

 وجوده يف املستقبل.
ون تهديدا للمصالح الربيطانية ىلع ساحل اخلليج العريب يشلك اإلخوانفقد بات ): وكما يقول جون س

وروج فيصل ادلويش ضد ابن سعود بأنه قد باع نفسه لربيطانيا بدل الكفر،  ...والعراق ورشيق األردن
م، وعدوا األخري قد جنس األرايض املقدسة 0029خصوصا بعد أن استقبل الكيتون يف املدينة املنورة اعم 

وجوالته  م0022ىلع إرسال ابن سعود جنله فيصل إىل بريطانيا اعم  اإلخوانض كما اعرت...للمسلمني
 .(201)(هناك، وىلع عالقة ابن سعود مع مرص اليت اكنت ختضع لإلجنلزي آنذاك
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 خوان العتقادها بأنه لو فقد السيطرة عليهما إىل جانب ابن سعود يف تصديه لإللقد وقفت بريطاني)
فإن مجيع القبائل يف الصحراء سوف تعلن تمردها كذلك، مما يؤدي تهديد كيان حكوميت العراق 
واألردن وقد يصل إىل الكويت، ذلا أمدت ابن سعود باألسلحة واتلأييد السيايس، وألقت القبض ىلع 

 .(201)(، وساهمت يف القضاء ىلع هذه احلركةفيصل ادلويش، وسلمته البن سعود اإلخوانزعيم 

م اذلي اعرتف ابن 0029اتفاقية جدة بني ابن سعود وبريطانيا سنة  اإلخوانكما اكن من أسباب ثورة 
 (202).سعود فيها لربيطانيا بمركزها ونفوذها يف اخلليج العريب

 وكقوة معارضة سياسيةكقوة توحيد وحترير يف بداية أمرها، - اإلخوانوقد واكب خمطط القضاء ىلع 
ريطانيا حلفاء بقبل حرب إعالمية رشسة صورتهم يف أششع صورة، سواء من  -ضد ابن سعود يف نهايتها

قول وكما يوأعداء ابن سعود يف ابلداية اكلرشيف حسني، وابن صبا ، أو من ابن سعود يف انلهاية، 
 هو أن ذلك مبالغ فيه بقصد وفظاظتهم ولكن رأيي اإلخوانوبالرغم مما كتب عن قسوة ) :ديكسون

 .(209)(ليك يتالءم مع الغايات السياسية يف ذلك الوقت

لم يرتكبوا أي جرائم حرب يف لك معاركهم اليت خاضوها  اإلخوانلقد أثبتت الوثائق واتلقارير أن 
واكنت حتت قيادتهم، وقد دخلوا احلجاز دون أن يقع منهم أي جتاوزات تذكر، وذلك خبالف املعارك 
اليت اكنت بقيادة امللك عبد العزيز أو أحد أفراد أرسته كما جرى يف حربه مع العجمان أو معركة 

 !اإلخوانيطرة ىلع عسري وجنران بعد القضاء ىلع السبلة أو ما جرى يف حروب الس

  سعود:عنهم ووقوفهم مع ابن  اإلخوانختيل علماء 

ضتهم تصوير معار تم بادلاعية اإلعالمية حني اإلخوانلقد جنحت بريطانيا وابن سعود برضب حركة  
 القضايا لم تكنإدخال الربقية والسيارة، إلظهار مدى ختلفهم، مع أن هذه  السياسية هل ىلع أنها حول

يه السبب الرئييس يف املوضوع، وقد تم جتاوزها بعد فتوى العلماء يف إباحتها، ولم تؤد إىل القتال بني 
جنلزي، وابن سعود هو عالقته باإل اإلخوانيف اخلالف السيايس بني  رئييسغري أن السبب ال ،الطرفني
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بن سعود وسياسته، دون أن يعلموا بأنه قد يشعرون بها، وبمدى تأثريها ىلع مواقف ا اإلخواناليت بدأ 
يث ، حمبارك الصبا ، وشيوخ ساحل اخلليج العريبمعهم  اكتلك اليت عقده عقد معهم معاهدة محاية

 !أصبح حتت االحتالل الربيطاين باسم معاهدات احلماية

خيشون عواقبها  اإلخواناكن  اليت، وجند يف لك مؤتمراتهم علماء عنهاويه القضية اليت لم جيب 
ما يريبهم، وال حرج يف توقيع ، حىت انربى علماء الرياض ضدهم مؤكدين أنهم لم يروا (201)املستقبلية

بعد أن اكن علماء جند يفتون بكفر أهل اخلليج دلخوهلم حتت محاية - ،معاهدات احلماية مع اإلجنلزي
وانتقل احلال ): هل اخلليج جاء فيهااإلجنلزي حيث أفىت عبد اهلل بن عبد اللطيف آل الشيخ فتوى يف أ

نوا إيلهم، وطلبوا صال  دنياهم بذهاب دينهم، وهو بال شك أعظم أبهم حىت دخلوا يف طاعتهم، واطم
مْ  َكثرِي ا تََرى}: وقد قال تعاىل.. .أنواع الردة ْنه  ِينَ  َيَتَولَّْونَ  مِّ واْ  اذَلّ َمْت  َما بَلِئَْس  َكَفر  مْ  قََدّ ه   لَه  س  نف 

َ
ن مْ أ

َ
 أ

مْ  الَْعَذاِب  َويِف  َعلَْيِهمْ  اهلل   َسِخَط  ونَ  ه  َها يَا} :{، وقال سبحانهَخادِل  ي ّ
َ
ِينَ  أ واْ  الَ  ءاَمن واْ  اذَلّ ودَ  َتَتِّخذ   ايْلَه 

ْويِلَاء َوانلََّصاَرى
َ
مْ  أ ه  ْويِلَاء َبْعض 

َ
م َوَمن َبْعض   أ مْ  َيَتَولَّه  مْ  فَإِنَّه   ِمّنك   الَْقْومَ  َيْهِدي الَ  اهللَ  إِنَّ  مِْنه 

الِِمنيَ  فك من دخل يف طاعتهم، وأظهر مواالتهم، فقد حارب اهلل ورسوهل، وارتد عن دين  ...{الَظّ
 .(200)(اإلسالم ووجب جهاده ومعاداته

وكذا اكن يفيت عبد اهلل بن عبد اللطيف وإبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان بأن ادلخول 
، وأبعد نظرا، وأقدر إيماناأصدق بفطرتهم  اإلخوانفاكن  -(221)عن اإلسالم حتت احلماية الربيطانية ردة

من بعض علماء جند اذلين  ىلع إدراك اخلطر املحدق بهم، وبدوتلهم اليت أقاموها شسيوفهم ودمائهم،
ثروة وجاها ونفوذا لم يكن هلم يد يف  -وجهادهم اإلخوانمن تضحيات -حتالفوا مع السلطة يلجنوا 

 !ابل توظيف ادلين والفتوى يف خدمة السلطة وأهوائها وخدمة االحتالل من ورائهاصناعته، مق

ن األزمة أ اإلخوانلقد كشفت الرسائل اليت بني علماء جند وابن سعود خبصوص اخلالف بينه وبني 
أعمق من خالف فقيه أو سيايس، بل يه أزمة أخالقية واجتماعية اكنت تفتك باملجتمع، حيث اكنت 

                                                           

ا، يف كتاب لربيطانيوانظر رسالة عبد العزيز بن فيصل ادلويش لعبد العزيز بن سعود خبصوص إرسال أبنائه  (113)
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ثر فيه الفئوية والعصبية اجلاهلية، أكرث من تأثري ادلين وقيمه، فقد تنصل بعض علماء تتحكم وتؤ
 اإلخوانىلع مواجهة ابن سعود واتلصدي هل وختلوا عنهم، واكن  اإلخوانجند اذلين اكنوا حيرضون 

م، هفقط، بل حرضوا ىلع قمع اإلخوانيعظمونهم ويرجعون إىل أقواهلم، ولم يكتف العلماء باتلخيل عن 
وتربءوا منهم، واكن أشد ذلك خطرا هو نظرة االحتقار واالزدراء القائمة ىلع أساس فئوي وعنرصي، 

 كما كشفته الوثائق والرسائل! اإلخوانتلك انلظرة اليت اكن ينظر بها هؤالء العلماء ألتباعهم من 

ار علماء لعنقري من كبإىل ابن سعود، واكن ا اإلخوانفقد جاء يف رسالة الشيخ عبد اهلل العنقري مفيت 
إىل قوهل خاصة زعمائهم كفيصل ادلويش وابن محيد، واكن قاضيا يف  اإلخواناذلي يرجع  اإلخوان

ضده، فأرسل العنقري رسالة سنة  اإلخواناألرطاوية، واكن عبد العزيز قد اطلع ىلع دوره يف تهييج 
فأنت تعلم أدام اهلل وجودك أين صاد من قبل كتابنا البن محيد ) :م يتنصل فيها من ذلك ويقول0021

أما ادلين فالفضل هلل ثم لكم علينا وىلع أهل جند، وأما  ...يف جالجل وال أدري عن كثري من األخبار
أبغض  وأما ابلدو فال عنديادلنيا فأنا باخلصوص معروفكم يلع كبري، وال أنا شيشء إال باهلل ثم بكم، 

يش إيل فواهلل إن أروع الرواعت يوم جاءين ولكن أنا رجل ومن طرف ميجء ادلو... منهم وخمالطتهم
 ،وحنن لسنا يف شك من طرفكم حىت نطاوع خفخاف بدو ال معهم علم وال دين وال أدب ...أستيح

وىلع لك فاملرجو املساحمة من جنابكم إن اكن هناك .. .ويوم جاءنا ابن ادلويش وخبناه وأبوه كذلك
 !(220)(لليشء بارنا، ألن اإلنسان حمل الز

دماءهم وأمواهلم ظنا منهم أنهم يقيمون جمتمع اإليمان  ،ثمن صدقهم وإخالصهم اإلخوانلقد دفع 
واألخوة واإلسالم اذلي اكنوا يتطلعون إىل إقامته يف جزيرة العرب، فاكنت املفاجأة أن حتالف علماؤهم 

 والسلطة وبريطانيا ىلع القضاء عليهم باسم اإلسالم واتلوحيد والسنة!

 :اإلعالن عن قيام اململكة العربية السعودية 

وىلع مرشوعهم السيايس، تم اإلعالن مبارشة عن قيام مرشوع )اململكة  اإلخوانوبعد القضاء ىلع 
م، بل صار 0031سنة  اإلخوانالعربية السعودية(، فلم يعد ابن سعود إماما كما اكن قبل القضاء ىلع 
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، (222)بذلك، ووافقت بريطانيا عليه، كما يف الوثائق الربيطانيةملاك، بعد أن طلب من بريطانيا تسميته 
أسوة بامللكية الصورية اليت سمحت بها بريطانيا قبل ذلك للرشيف فيصل يف العراق، وللرشيف عبد 
اهلل يف األردن، مع كونهم حتت االحتالل الربيطاين، وتم االستعاضة عن مرشوع الرشيف حسني 

ملتحدة(، بمرشوع اتلجزئة )اململكة العربية السعودية( يلقوم املجتمع )اململكة العربية ا الوحدوي
السعودي بعد ذلك ىلع أساس طبيق وفئوي يقوم ىلع اتلميزي العنرصي يف لك شئون ادلولة واملجتمع، 
بما يف ذلك شئون ادلين نفسه، اليت سيقترص األمر يف اإلرشاف عليها وإدارتها ىلع فئة اجتماعية 

بحت مهمة فهم ادلين وتفسريه شأنا خاصا بأرس دينية جندية حمددة بصورة كهنوتية، حمددة، حيث أص
 يتحالف فيها السيايس بادليين ششك غري مسبوق يف تاريخ اإلسالم! 

يف جند لك خطر يمكن أن يهدد الوجود االستعماري الربيطاين  اإلخوانلقد انتىه بالقضاء ىلع حركة 
ستظل املنطقة حتت االحتالل الربيطاين حىت احلرب العاملية اثلانية يف اخلليج واجلزيرة العربية، و

وضعف اإلمرباطورية الربيطانية، حيث سيحل االحتالل األمريكي شيئا فشيئا ماكنها يف املنطقة 
وسريث مستعمراتها، وبتحالف أيضا بني االحتالل األجنيب والسلطة ورجال ادلين، وستدفع شعوب 

 وم وإىل ايلوم! ستقالهلا ثمنا هلذا اتلحالف املشئالعربية حريتها وا اخلليج العريب واجلزيرة

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ستجد تفاصيل ذلك يف الكتاب الوثائيق املوسويع للمؤلف )ادلويالت الصليبية يف اخلليج واجلزيرة العربية(. (122)
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 :ظهور ابلحرين وقطر 

خوهلا منذ د هجر واألحساءابلحرين، تتبع يج العريب اكلقطيف، وقطر، وجزيرة اكنت مدن ساحل اخلل
يف اإلسالم، ثم مدة عهد اخلالفة الراشدة، فاخلالفة األموية، فاخلالفة العباسية يف بغداد، ثم اخلالفة 

 العباسية يف مرص اململوكية.

  ـهاستوىل الربتغايلون ىلع ابلحرين، والقطيف، وقطر.022ويف اعم 

 ـهجهز السلطان سليمان بن سليم القانوين أسطوال بقيادة سليمان باشا وزير مرص، 013ويف اعم 
ملحاربة الربتغايلني، فسار يف سبعني سفينة مسلحة باملدافع الضخمة، ومعه عرشون ألف جندي، 

 فطرد الربتغايلني من عدن، ومسقط، وابلحرين، وقطر، والقطيف.

حساء بقيادة حممد باشا فروخ ففتحها، أليمان القانوين جيشا لفتح ا ـهجهز السلطان سل023ويف سنة 
لدلولة العثمانية السيادة ىلع مجيع جزيرة العرب، اليت اكنت تتبع للخالفة العباسية يف عهدها  تفتم

 اململويك بمرص.

ة إمار حساء، والقطيف، وما جاورها، برئاسة آل مسلم، وقامتألبنو خادل ىلع ا استوىل ـه0111ويف سنة 
 ابن عريعر اليت امتدت من عمان إىل ابلرصة مدة قرن تقريبا.

 حساء.أل ـهاستوىل عبد العزيز بن حممد بن سعود ىلع قطر، بعد سيطرته ىلع ا0211ويف سنة 

 وبعد سقوط ادلرعية، صارت قطر حتت نفوذ آل خليفة شيوخ ابلحرين.

رين، وملا يفة إىل ابلحلخها حامية، وفر ابن قطر، وجعل في ـهاستوىل فيصل بن تريك ىلع 0229ويف سنة 
 ـهاستولت ىلع قطر، وجعلت فيها 0211حساء ثانية سنة األاستعادت ادلولة العثمانية سلطتها ىلع 

حساء، يتم إرسال حاكم رشيع هلا لك سنتني ألحامية، وصارت قائمقامية عثمانية، تابعة ملترصفية ا
ه، وقد جعلت ادلولة العثمانية قاسم بن حممد 0301ىل سنة ونصف، واستمر الوجود العثماين يف قطر إ

 (223).سطنبولإآل ثاين قائمقاما، واكن يدين بالطاعة للخالفة يف 

                                                           

 .25حتفة املستفيد لألنصاري  (123)
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ىلع طول الساحل الغريب للخليج العريب ظلت األمور  م0192 - 0192فيما بني سنة ) وكما يقول لوري:
حساء، بينما لم يكن لربيطانيا سوى اتصاالت قليلة، كما لم ألهادئة، وظل األتراك مسيطرين ىلع ا

تنشأ أي عالقات بأي سلطة حملية يف املنطقة إال ششيخ ابلحرين، فقد بلغ وقوع ابلحرين حتت انلفوذ 
الربيطاين حدا جعل شيخها يتعود تنفيذ نصائح احلكومة الربيطانية يف الشئون اخلارجية، كما اكن 

تهددت ابلحرين بغزو م 0191أي هجوم من اخلارج، ويف سنة احلماية هل ضد يعتمد عليها يف توفري 
ابلدو من ناحية قطر، لكن ابلحرية الربيطانية قامت بمناورة رادعة صدت اهلجوم، ويف السنة اتلايلة 
استجاب شيخ ابلحرين نلصح بريطانيا، وفصل مصاحله عن مصالح ساكن الرب القطري، واكن ما يزال 

ق السيادة عليه، ويف سلطنة عمان كما يف ابلحرين ازداد نفوذ بريطانيا، وأصبحت يزعم نلفسه ح
عالقة ممثليها بالسلطة املحلية هناك وثيقة، وقد اكن وصول املدد ابلحري الربيطاين للسلطان متأخرا 

، ولكن بعدها ششهر م0191فلم حيل دون إذاعنه ملطالب قوة متمردة من ابلدو هددت مسقط سنة 
 .(221)(لسفن الربيطانية بقمع ثورة حدثت يف إقليم ابلاطنة، وأرغمت املتمردين ىلع الرتاجعقامت ا

  ابلحرين:اتلدخل الربيطاين تلنصيب عيىس بن خليفة ىلع  

 يف الكويت حني رفض حممد الصبا لت يف ابلحرين ما فعلته بعد ذلك وقد اكنت بريطانيا قد فع
قائمقاما عثمانيا، فقامت بتحريض أخيه مبارك عليه وترتيب توقيع معاهدة محاية معها لكونه 

االنقالب اذلي أودى بقتل مبارك ألخويه، ثم تويله مشيخة الكويت وتوقيعه مبارشة معاهدة محاية 
ه مزعل، امع بريطانيا، وكذا ما فعلته مع شيخ املحمرة يف األحواز العريب الشيخ خزعل اذلي اغتال أخ

 إن الشيخ عيىس بن خليفة مدين) :ديكسونبريطانيا، وكما يقول ووقع معاهدة محاية مع 
للربيطانيني بتويله احلكم، ألنهم نرصوه ضد فرع آخر من العائلة أىلع مقاما ظلوا حياولون االستيالء 

م زمن الشيخ عيىس 0129ىلع احلكم، ولم يوقع الربيطانيون معاهدة ملزمة مع ابلحرين إال سنة 

                                                           

تأمل ادلور الربيطاين االستعماري يف اتلدخل املبارش حلماية . 423/  1ديلل اخلليج العريب للوريمر القسم اتلارييخ ( 124)
إرادة شعوب املنطقة، وما زال اتلدخل منذ ذلك ايلوم وإىل ايلوم قائما ىلع حساب مصالح الشعوب حلفائها ضد 

 وحرياتها!
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م، حني عزهل الوكيل الربيطاين امليجر دايل اذلي اكن يأتمر بأمر حكومة 0021 اذلي ظل حيكم إىل سنة
 .(221)(م0012اهلند، وعني ابنه محد خلفا هل اذلي ظل يف احلكم إىل سنة 

م بمحارصة ابلحرين بثالث سفن حربية، ووجه مدافعه حنو 0011وقد قام كوكس يف فرباير سنة 
 يخ عيىس بن يلع للرشوط املفروضة من قبل املقيم السيايساجلزيرة، وهدد بقصفها إذا لم يستجب الش

وحكومة اهلند، واليت تتضمن نيف الشيخ يلع بن أمحد، ومعاقبة بعض رجال ادلين املؤيدين للشيخ يف 
طلب استقالهل عن انلفوذ الربيطاين، ملنع أية معارضة قد تكون بداية جلهاد إساليم ضد 

 (222).اإلجنلزي

اخلليفة العثماين السلطان عبد احلميد اثلاين يهدد أوربا بإعالنه يف حال شنت وهو اجلهاد اذلي اكن 
 احلرب ىلع ادلولة العثمانية.

  العريب:فرض القوانني الوضعية يف دويالت اخلليج 

وكما جنحت بريطانيا يف خلق كيانات سياسية يف اخلليج العريب ىلع غري أساس طبييع، كذلك جنحت 
الوضعية، وإقصاء الرشيعة إلسالمية اليت اكنت يه أساس القضاء يف لك  يف فرض نظمها وقوانينها

 م0010أقايلم ادلولة العثمانية قبل دخول االستعمار األجنيب، وقد فرضت بريطانيا ىلع ابلحرين سنة 
منح صالحيات ملعتمدها السيايس يف ابلحرين بتطبيق قانون املحاكم اخلاصة باألجانب، ثم تطور 

والقانون القضايئ الربيطاين املدين، واذلي تم صياغته تلطبيقه ىلع حمميات بريطانيا يف  بإدخال انلظام
، ولم جتد م0000سواحل اخلليج العريب، واذلي تأخر تطبيقه شسبب احلرب العاملية األوىل إىل سنة 

ة احماوالت شيخ ابلحرين ورفضه هذا القانون شيئا، وقد حاول أن جيعل من صالحياته اختيار القض
 وقد رفضت بريطانيا ذلك) تبعا نلظام املحاكم الرشعية، دون تدخل املعتمد أو املقيم الربيطاين

حقق هلم لوال بريطانيا، وألن تحمتجة بأنها يه اذلي عينتهم شيوخا ىلع ابلحرين، وما اكن ذلك يل

                                                           

 .23/  1كسون يالكويت وجاراتها دل (125)

 .332-331قصة السيطرة الربيطانية ليم اخلليفة ( 121)
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بية ت العرالشيخ استغل موارد ابلحرين ملصلحة آل خليفة، وملصلحة أرسة أو أرستني من العائال
 .(229)(فيها

وقد صدر أمر باسم ملك بريطانيا امللك جورج بتطبيق ذلك القانون، وتضمن بنودا مدونة يف مخسني 
بناء ىلع الصالحيات امللكية انلاجتة عن املعاهدات واالمتيازات اليت تعطي ): ورقة جاء يف مقدمتها

ا وبناء عليه فإن صاحب اجلاللة صاحب اجلاللة امللك حق إقامة انلظام القضايئ يف ابلحرين، ذل
 .(221)(يعتمد يف تطبيق هذا القانون ىلع انلظام اخلاص بالقانون األجنيب

جنلرتا جورج اخلامس يه بناء ىلع معاهدات احلماية اليت جتعل إوهذه الصالحيات اليت ثبتت مللك 
بريطانيا  العريب معاملحميات مستعمرات تابعة للتاج الربيطاين، واليت وقعتها لك مشيخات اخلليج 

 من عمان وإمارات الساحل جنوبا، مرورا بابلحرين وقطر والرياض، وانتهاء بالكويت شماال!

  العريب:اتلغيري الربيطاين دليمغرافيا اخلليج 

لقد وجدت بريطانيا أن وجودها يف املنطقة وسيطرتها عليها مرهون بتغيري تركيبتها الساكنية بما خيدم 
ية، وقد وجدت بأن املشلكة الرئيسة مع العالم اإلساليم اذلي يؤمن باخلالفة مصاحلها االستعمار

العثمانية، ويرفض االحتالل األجنيب هو يف شيوع مفهوم اجلهاد، وشسببه واجهت بريطانيا أرشس 
احلروب يف اهلند وأفغانستان حتت راية اجلهاد من قبل املسلمني السنة، وهلذا دعمت بريطانيا احلركة 

انية يف اهلند، نلبذها مفهوم اجلهاد، ورفضها استخدام العنف ضد االحتالل األجنيب، وقد القادي
م قانونا جنائيا ملواجهة اثلورة يف اهلند خيول للسلطات احتجاز القبائل 0190وضعت بريطانيا سنة 

                                                           

 .343-341قصة السيطرة الربيطانية ليم اخلليفة  (122)
املنطقة مع األرس احلاشية حوهلا تستأثر بالسلطة والرثوة يف ظل احلماية الصليبية  وما زالت األرس احلاكمة يف

 االستعمارية ىلع حساب حقوق شعوب املنطقة!

 .333قصة السيطرة الربيطانية ليم اخلليفة ( 123)
تضع انلظم  يتفإذا اكنت بريطانيا الصليبية يه اليت أقامت وتقيم تلك احلكومات، ويه اليت ختتار من حيكمها، ويه ال

القضائية والترشيعية هلا باسم ملك اجنلرتا، فكيف ال يصدق عليها بأنها دويالت احلملة صليبية، حيث اكن للحملة 
الصليبية االستعمارية الربيطانية ادلور الرئييس بل الوحيد يف إجيادها سياسيا، وحتديد حدودها، وتنصيب شيوخها، 

 ها؟!ومحايتها وإدارة شئونها ووضع قوانين
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اخلارجة ىلع القانون، أو حصارها يف معسكرات خاصة وفرض اإلقامة القرسية عليها، أو نفيها 
 (220)وتهجريها.

كما مارست اتلهجري للساكن كما فعلت يف جزيرة )دييغو بارسيا( تلتخذها قاعدة عسكرية هلا، وقد 
مارست لك هذه اجلرائم مع القبائل العربية يف اخلليج واجلزيرة العربية، كما فعلت مع قبيلة العجمان، 

 لخ.إ ..يلع. ، وقبيلة آل بواإلخوانثم مع قبائل 

وقد وجدت بريطانيا يف اخلليج العريب حسا إسالميا طاغيا يقف مع اخلالفة العثمانية ضدها، وبعد  
احلرب العاملية األوىل وسقوط اخلالفة، وتقسيم املنطقة وخضوعها لالحتالل الربيطاين، تناىم احلس 

ج يف ساحل اخللياإلساليم والعريب الوطين ضد هذا الوجود، وهو ما زاد خشية بريطانيا ىلع نفوذها 
العريب، فاتبعت أسلوب اتلغيري الساكين بما خيدم مصاحلها كما جرى يف جنوب أفريقيا، واكن املسئولون 
الربيطانيون بعد احتالل العراق يف احلرب العاملية األوىل قد اقرتحوا استجالب اهلنود إىل العراق 

هذه السياسة يف ساحل اخلليج العريب الستصالحه زراعيا، وتأمني وجودهم عسكريا، إال أنهم نفذوا 
اذلي يعاين فقرا ساكنيا، ففتحوا اهلجرة أمام اهلنود إىل ساحل عمان واإلمارات العربية، وأمام 
اإليرانيني، خاصة الشيعة لعدم إيمان أكرثهم بمفهوم اجلهاد حىت خيرج املهدي ويقيم ادلولة، وهو ما 

 اخلليج، واليت زادت ششك كبري بعد احلرب العاملية األوىلشجع بريطانيا ىلع فتح باب اهلجرة هلم إىل 
 م إىل الكويت وابلحرين.    0021خاصة بعد سنة 

 ابلحرين:تهجري قبيلة ادلوارس من   -

م اليت تم 0023واكن من نتائج فرض القوانني الربيطانية ىلع ابلحرين ظهور أزمة قبيلة ادلوارس سنة 
أكرب القبائل يف املنطقة ومن أكرث القبائل العربية رين مع أنها )اتلضييق عليها وتهجريها من ابلح

املتنفذة جاها وثراء يف ابلحرين، برغم اعرتافهم شسلطة شيخ ابلحرين، إال أنهم كرهوا عدم املشاركة 
يف إدارة األمور ادلاخلية وسياسة ابلالد اخلارجية، ورفضوا أنظمة وقوانني حكومة اهلند الربيطانية 

                                                           

 انظر )االستعمار... الكتاب األسود( لعدد من املؤلفني. (123)
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ضها ىلع ابلحرين يف شئون القضاء والرضائب، وطابلوا بإدخال إصالحات حديثة ىلع أنظمة اليت تفر
 .(231)(الغوص واملايلة والرشطة واتلعليم

وقد توجه ادلوارس يف هجرتهم إىل ادلمام واستقروا فيها قريبا من بدلهم ابلحرين، ووجدوا دعما من 
ا يلها واسرتجاع أراضيهم فيها، غري أن بريطانيابن سعود يف طلبهم لإلصالحات يف ابلحرين والعودة إ

بتحريض من شيخ ابلحرين أرسلت سفينة حربية مقابل ادلمام، ورفضت عودة القبيلة إىل موطنها 
يف ابلحرين، بل وطلبت من ابن سعود أن يقوم بإجالئهم من ادلمام إىل ماكن أبعد، حىت ال يهددوا 

ن ادلمام إىل منطقة اجلبيل، وحتت الضغط الربيطاين ابلحرين، وقد طلب ابن سعود منهم اخلروج م
م العودة إىل ابلحرين وفق معاهدة حرضها الوكيل السيايس الربيطاين يف 0029قرر بعض ادلوارس سنة 

ابلحرين وممثلون سياسيون بريطانيون نصت ىلع اعرتافهم باحلكم يف ابلحرين للخليفة، ومنح شيخ 
 اكن ذلك رضوريا، والقبول بوجود نقطة عسكرية يف ابلحرين بتعيني رؤسائهم عليهم مىت

  (230).مناطقهم
 ويه رشوط جمحفة حالت دون رجوع كثري منهم إىل ابلحرين.

اكنت بريطانيا تسىع إىل فصل ادلوارس عن ابلحرين وإبعادهم عنها إضعافا من بريطانيا للحركة لقد )
  .(232)(الوطنية املناهضة هلا

ويف مقابل تهجري القبائل واألرس العربية السنية اليت رفضت االستعمار الربيطاين للبحرين، تم فتح 
ابلاب أمام هجرة اإليرانيني الشيعة، اذلين ظلوا حلفاء للسلطة، وحاشية لشيخ ابلحرين اخلاضع 

 للربيطانيني، وهو ما سيخل يف الرتكيبة الساكنية للبحرين وإىل ايلوم! 

ذاته استخدمت بريطانيا هذه السياسة يف الكويت حيث اكنت تواجه معارضة وطنية ويف الوقت 
لوجودها االستعماري، فأوعزت إىل أمحد اجلابر الصبا  بفتح باب اهلجرة لإليرانيني الشيعة، إلحداث 

                                                           

 .215عبد العزيز وبريطانيا ( 130)

 .213-212عبد العزيز وبريطانيا ( 131)

 .213عبد العزيز وبريطانيا ( 132)
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تغيري ديمغرايف للساكن تضمن هل وهلا من خالل هذه اجلايلة سيطرتها ىلع املنطقة ومواجهة املعارضة 
 الوطنية!

وهو ما سيكون هل تداعياته ىلع الواقع السيايس يف الكويت، اليت اكنت قبل ذلك ال تعرف هذه 
الكويتيون األصليون لكهم عرب ومسلمون اإلشاكيلة، كما يقول جان جاك برييب املؤرخ الفرنيس )

 .(233)(سنيون

م، عن ادلور الربيطاين 0031 - 0039وقد حتدث خادل العدساين سكرتري املجلس الترشييع األول سنة 
 يف خلق هذه األزمة السياسية ادليمغرافية يف الكويت حيث يقول يف مذكراته:

أما املجلسيون فقد اكنت وجهة نظرهم تريم إىل صيانة الشئون ادلاخلية لإلمارة من اتلدخل األجنيب )
إدارة شئونهم اذلاتية طبقا اذلي يؤول حتما يف آخر األمر إىل السيطرة اتلامة وحرمان الوطنيني من 

مليوهلم ومنافع قومهم، فالتساهل مثال يف أمر املعارف واختيار املعلمني وإرسال ابلعثات إىل املدارس 
اخلارجية بغري تدبري الكويتيني واختيار املعلمني وإرسال ابلعثات إىل املدارس االستعمارية، كما 

جال الفنيني من قبل السلطة األجنبية فمعناه حدث ذلك يف مرص وابلحرين وغريهما، وانتخاب الر
كلزي واهلنود اذلين ال يتحركون إال طبقا ملا توحيه هلم السلطة اليت جلبتهم فضال عما إلنجلبهم من ا

 تكلفه رواتبهم وخمصصاتهم الضخمة من تكايلف تنوء بها مرافق اإلمارة الضئيلة. 

مانة اليت اؤتمنوا، ولن نتعرض لإلنكلزي وال تلك اكنت وجهة نظر املجلسيني ومبلغ حرصهم ىلع األ
ملصاحلهم املكتسبة يف حدود املاكتبات واالتفاقيات املربمة، ولكننا ال نرى لزاما علينا الرجوع إىل رأي 
القنصل واستشارته يف الشئون اخلاصة اليت تتصل بأمورنا وأحوانلا ادلاخلية خاصة وقد اكن يكرر 

نكلزي "إن الكويتيني مستقلون تمام جانب كبار املسئولني اإلل حىت من ىلع الكويتيني القو
 االستقالل يف أمورهم اذلاتية". 

: "ما بالكم ولك هذا الرتدد اوقد جاءين ذات يوم أحد الشباب املتحمسني وسألين وهو يرجتف غضب
ت: "إن أعضاء قل واتلخوف يف مواجهة األمري وقد بدا منه ما بدا يف اتلمنع واتللكؤ يف توقيع القوانني؟"،

املجلس يا صاحيب بني أمرين، إما اتلفاهم مع األمري ومداراته يف الشئون اليت ال تمس جوهر اإلصال  

                                                           

 .254جزيرة العرب جلان جاك برييب  (133)
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نكلزي اذلين ال سبيل هلم إيله ما دام الرايع والرعية ىلع إلفيسلموا ىلع بالدهم وكيانهم من تدخل ا
تقاللكم وكيانكم، وعندها يسلمون ىلع نكلزي ولو ضيعوا يف ذلك اسإلوفاق، أو اتلفاهم اتلام مع ا

وفقنا  ن وفقوا يف ذلكإأنفسهم وكراسيهم إىل أبد اآلبدين، وقد اختار املجلسيون اتلفاهم مع أمريهم ف
وا ضمائرهم وأدوا األمانة اليت يف أعناقهم ويت وأهلها أما إذا فشلوا فقد بّرأمجيعا إىل ما فيه سعادة الك

 وحسبكم منهم ذلك". 

وقد عملوا لك جهد من جانبهم  ،ملنهج اذلي اختاره أعضاء جملس األمة يف بداية أمرهمذلك هو ا
للتفاهم مع األمري ىلع تقدم شئون بالدهم والسري بها حثيثا يف مضمار اإلصال  والريق ولكن سموه 

 جاملهم يف بداية األمر مسايرة للظروف...

بني شاب )هو منصور موىس املزيدي( من  وبينما اكنت األمور جتري ىلع هذا املنوال شجرت فتنة
حسائيا جعفريا اشتهر بدسائسه الكثرية ضد املجلسيني ألنه اكن أمنارصي املجلس وشاب آخر 

اهلل املال يف بعض املصالح املادية العديدة فاختذ هذا الشاب اجلعفري من املشاجرة  رشيكا لعبد
تلحريض بين مذهبه ضد املجلسيني وجعل الشخصية اليت وقعت بينه وبني الشاب السين وسيلة 

الكويت،  حسائيني املستوطنني قديما يفأليتباىك ىلع اعدته املعروفة عند اجلعفرية من اإليرانيني وا
مدعيا أن اعتداء وقع عليه شسبب مذهبه، وقد صادف هذا اتلحريض ابلاطل هوى يف نفوس اإليرانيني 

عهد املجلس، ومحسهم املهيجون فتوافدوا إىل احلسينية اذلين طغت عليهم نفحة القومية العربية يف 
حسائيون وهم اجلماعة ألكيما جيمعوا أمرهم ىلع رأي ويطابلوا حبقوقهم املهضومة حسب زعمهم، أما ا

 ااذلين ينتيم إيلهم الشاب اجلعفري فقد تبينوا حقيقة املشاجرة اليت حصلت ولم جيدوا فيها وجه  
ال صالح اهلل امل إنهم اكنوا يعلمون حقيقة الشاب املذكور وصالته بعبد كما ،للتعصب املذهيب املزعوم

فتربءوا من تلك احلركة االنتهازية اليت أريد هلم اتلورط فيها ال سيما وقد اكنوا يدركون ماكنتهم 
 املحمودة عند بايق إخوانهم الكويتيني إذ اكنوا من العرب األقحا . 

ية وعلت أصواتهم باهلتافات واتلصفيق داخل احلسينية أما اإليرانيون فركبوا شيطان العنرص
خلطبائهم اذلين اكنوا حيرضونهم ىلع املظاهرات واإلرضاب، وأخريا حرر أحد علمائهم املعروف كتابا 
إىل املجلس الترشييع يتضمن مطابلة هؤالء بتخصيص بعض املقاعد هلم يف جمليس ابلدلية واملجلس 

واكنت هذه أول بادرة من بوادر احلذر م بالوظائف احلكومية مجيعها، الترشييع، كما طابلوا مساواته
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اليت خيشاها الكويتيون من استفحال أمر اهلجرة اإليرانية إىل الكويت، وقد عرف من نية هؤالء أنهم 
 يبيتون القيام بمظاهرة كبرية وإرضاب شامل ما لم ينالوا اكفة مطابلهم. 

ل الشائن بدافع انلعرة العنرصية وتنايس هؤالء اعطفة األخوة لكن املجلسيون غضبوا هلذا االستغال
اإلسالمية وحقوق ابلالد اليت آوتهم فآمنتهم من خوف وأطعمتهم بعد جوع وأدركوا أن التساهل مع 
هؤالء وأكرثهم من احلمالني والغوباء قد يؤدي إىل نشوب فتنة عنرصية تكون هلا نتاجئها ابلعيدة يف 

أمجعوا أمرهم إىل إهمال الكتاب املذكور وأصدروا أمرهم إىل بعض رجال القوة تاريخ الكويت، ذللك 
بالطوفان يف الشوارع بالسيارات املسلحة إلرهاب من حتدثهم أنفسهم بالقيام باملظاهرات واألعمال 
العدائية بينما ذهب فريق من أعضاء املجلس إىل العالم ادليين اذلي تطوع بعرض تلك املطالب 

 رأيه وأمر تلك املطالب اليت عرضها، إذ اكن يدرك أن اإليرانيني القدماء يف الكويت قد يناقشونه يف
دعوا كسائر الكويتيني إىل االنتخابات واتلصويت فيها فلم يعرتض أحد منهم يف يشء ال قبل 

إىل  راالنتخابات وال بعدها، فماهل ايلوم خيرج من صفته ادلينية للولوج يف مثل هذه األمور اليت قد جت
 تفرقة وباليا ليس من صفة أهل ادلين اتلورط فيها؟ 

غري إن العالم املذكور وقد أدرك هلجة اجلد اعتذر متنصال من احلركة وقال إنه إنما طلب إيله أن يعرب 
بكتابه عن رغبة املجتمعني املحتشدين يف احلسينية فقط، وليس هل من رأي خاص يف هذا األمر. 

واعتذر بعضهم بينما زعم آخرون وا يف أماكنهم ملا شاهدوه من حزم رسيع، أما املهيجون فقد انكمش
 أنهم إنما زج بهم يف هذه احلركة بإيعازات خارجية معروفة. 

وقد طاف بعد ذلك خدم القنصلية الربيطانية واكنوا مجيعا من اإليرانيني ىلع مجاعتهم يرغبونهم 
منهم رفع عرائض مجاعية إىل دار القنصلية يف نكلزيية اهلندية( طابلني باتلجنس باجلنسية )اإل

الكويت، وقد فهم انلاس أن هؤالء اخلدم ال يمكن هلم القيام بمثل هذا العمل لو لم يكونوا بطبيعة 
احلال مدفوعني إىل ذلك من القنصل نفسه، وهو اذلي اكن يعتمد عليهم ويصيغ إىل كثري من تقوالتهم 

ذلك إىل دار القنصلية الربيطانية باملئات فاأللوف من هؤالء  ضد املجلسيني، وتهافتت العرائض بعد
اإليرانيني طابلة اتلجنس بتلك اجلنسية اليت قيل هلم عنها إنها تمكنهم من نيل كثري من االمتيازات 

 يف املعامالت اتلجارية واحلقوقية يف الكويت. 
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ة ويت رجنسية واحدة )يه اجلنسيوملا اكن يف جتنس هؤالء مجيعا وهم يبلغون ما يوازي ثلث ساكن الك
ن تلك اجلنسية تمثل أنكلزيية( خطر عظيم ىلع كيان الكويت والكويتيني خاصة وإلاهلندية ا

احلكومة ذات انلفوذ الفعيل يف الكويت، فقد أثار ذلك اهتمام الكويتيني أمجع وجزعهم بما فيهم الفئة 
 الغيورة من املعارضني أنفسهم. 

املجلس طويال يف هذا األمر ووجدوا أنهم ال يسعهم اجلمود إثر هذا اخلطر ادلاهم هلذا تداول أعضاء 
 فقرروا عالج األمر بوسيلتني:

 أنهم أصدروا هذا القرار اجلريء وأعلنوه يف لك جانب من جوانب الكويت:  :األوىل 
الل ت خ"لك من تثبت عليه حماولة اتلجنس رجنسية أجنبية جيب عليه االستعداد ملغادرة الكوي

شهرين من تاريخ تلك املحاولة مع حرمانه لكيا من حقوق امتهان أية مهنة أو تملك أي عقار داخل 
 حدود إمارة الكويت" 

فوا حيث كش ،هو ذهاب فريق من أعضاء املجلس إىل دار القنصلية ومقابلتهم القنصل فيها واثلانية:
ري اتلجنس رجنسية تمكنهم من االمتياز هل مبلغ جزع عموم الكويتيني من حماولة هذا الفريق الكب

ىلع الكويتيني األصليني داخل بالدهم يف كثري من احلقوق واملعامالت، وأن هذه املحاوالت ربما أدت 
إىل نشوب فنت وحوادث ليس من صالح أحد إثارتها يف مثل هذا ايلوم، وأنهم من جهتهم معتمدين 

عن ابلدل اذلي ال يرون االنسجام مع أهله  عدم التساهل مع هؤالء اذلين جيب عليهم الرحيل
 األصليني وحسن اتلفاهم معهم. 

وقد ناقش القنصل هؤالء األعضاء يف املطالب اليت تقدم بها اإليرانيون وملاذا ال جيابون إىل ما طابلوا 
 يف املساواة؟  

 اكتساب العاملية يففلما قيل هل: "إن الكويتيني ال يعرتفون حبق اذلين نزحوا إىل الكويت بعد احلرب 
 اجلنسية الكويتية أما أوئلك القداىم فلهم ما نلا وعليهم ما علينا من حقوق وواجبات". 

قال: "إنه لم يشجع أحدا ىلع طلب اتلجنس باجلنسية اهلندية ولكنه ال يسعه أن يرفض أي طلب أو 
احلصول ىلع اجلنسية عريضة أو كتاب يتقدم به صاحبه إىل دار القنصلية مهما اكن موضوعه، أما 

نه يعتقد أن ذلك ليس من السهل احلصول عليه إال ملن تتوفر فيه الرشوط اخلاصة اليت إاهلندية ف
ينص عليها القانون اهلندي". وانتىه األمر عند هذا احلد ولكن هذا احلادث بل واتلحدي زاد بطبيعة 
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االحتاكك املبارش األول بني  نه اكنأاحلال من فتور العالقات بني القنصل وأعضاء املجلس إذ 
 الطرفني. 

فلما جاء املقيم الربيطاين عقيب هذه احلوادث إىل الكويت طلب أن جيتمع بلجنة تمثل املجلس 
نتدب املجلس لك من سليمان العدساين ومشاري احبضور سمو األمري وسعادة رئيس جملس األمة ف

أكتوبر  01ألمري الساحيل )قرص السيف( يوم احلسن والسيد يلع السيد سليمان واجتمع اجلميع بقرص ا
وحرض االجتماع الاكبنت دكوري قنصل بريطانيا يف الكويت واكن  ـه0319شعبان  20املوافق  م0031

يتوىل مهمة الرتمجة بني املقيم الربيطاين وبايق املجتمعني، وقد جرت عدة حمادثات اعمة اكن أهمها 
ابلحث يف أمر رشكة الزيت إذ طلب املقيم أن يكون اتصال الرشكة مع سمو األمري مبارشة وال صلة 

ملجلسيني تشبثوا يف حجتهم حماولني إقناع املقيم بصورة منطقية شذوذ هذه للمجلس بها، ولكن ا
اخلطة عن األصول السليمة، وملا حاول املقيم إقناعهم أن جيربوا هذا األمر ملدة شهرين فقط حىت إذا 
وجدت صعوبة يرجع إىل رأيهم، غري أنهم رجوا منه أن تكون اتلجربة األوىل ىلع الوجه املستقيم اذلي 

.. .نكلزي أن يعدلوا يف اخلطةاتلغيري اكن للجانب األقوى وهم اإلنه هم فإذا حدث ما يستوجب يرو
 وفهم أن سكوته اكن سكوت االقتناع.  ،وسكت املقيم عند هذه انلقطة

فأشار إىل رضورة اعتباره احلاكم األىلع اذلي جترى معه أو  ،ثم حتدث املقيم عن مقام سمو األمري
برات السياسية وغريها من األمور اجلوهرية يف ابلالد! فرد أعضاء املجلس قائلني: بواسطته مجيع املخا

"إن ذلك هو ادلاعمة األوىل اليت ترتكز عليها سياسة املجلس طبقا لألصول امللكية انليابية وليس 
 فيهم من يتصور غري ذلك". 

 م واتلدابري املتخذة من جانبوما هو تقدير عدده ،ثم جاء الالكم عن اإليرانيني املقيمني يف الكويت
املجلس معهم، فتلكم أعضاء املجلس قائلني: "إن هذه اهلجرة اليت استفحل أمرها ليس هلا ما يماثلها 

 يف بدلان العالم بالنسبة إىل كرثتها وانطالقها من غري رشوط"!!

ارج الكويت جلدد إىل خإنه ال يعنيه اآلن اختاذ املجلس بعض اتلدابري لتسفري املهاجرين ا :فقال املقيم 
ولكنه ينصحهم أن يتم ذلك بصورة تدرجيية وهادئة كيال يؤدي هذا األمر إىل تذمر احلكومة ذات 
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الشأن فيضطر هو إىل اتلدخل، فأفهمه أعضاء املجلس إن اتلدابري اليت اختذت حديثا ليست إال 
 .(231)(حىت اآلن تلوقيف اهلجرة الغري مرشوعة أما تسفري املهاجرين فلم يتقرر يشء منه

  وابلحرين:قضاء بريطانيا ىلع املعارضة يف الكويت 

 إلخواناوكما قضت بريطانيا ىلع اثلورة واملعارضة يف جند قبيل احلرب العاملية اثلانية حني قمعت ثورة 
 م0031م، كذلك قامت برضبها يف الكويت وابلحرين مطلع احلرب العاملية اثلانية سنة 0031سنة 

احلرب مع أملانيا، حيث اكن العرب يؤيدون أملانيا يف بلضمان استقرار مستعمراتها يف حال انشغاهلا 
حربها ضد بريطانيا االستعمارية، وقد اكن الشعب الكوييت للتو بدأ جتربة املجلس الترشييع اليت 

فت ليت أقامها وحتالاكنت تعزز إرادة الشعب، وهو ما يرفضه االحتالل اذلي يريد تعزيز أنظمة احلكم ا
معه، وهلذا أوعزت بريطانيا للشيخ أمحد اجلابر بالقضاء ىلع هذه اتلجربة، كما قضت عليها يف 
ابلحرين، وقد أشار إىل ذلك خادل العدساين يف مذكراته، حني حتدث عن املفاوضات بني املعارضة 

 والسلطة فقال:
يف أمر هذه الوعود، فأدركوا أنها وعود خاوية وعند هذا انتىح أعضاء املجلس وحدهم ناحية للتداول ) 

فال ترىج فائدة من  ...ولكنهم عرفوا من املتصلني باجلانب اآلخر أن احلركة مربرة من أيد أجنبية
املاكبرة اليت قد تؤدي بالكويتيني مجيعا إىل الرزو  حتت نري األجنيب املرتبص لرتكزي نفوذه الفعيل يف 

وبمثل هذا  ...الكويت، كما حدث ذلك يف مسقط وابلحرين وغريهما من إمارات الساحل العريب
ملا نهض  ملجيد غرة يف تاريخ الكويتاتلدبري قيض ىلع حياة ذلك املجلس العتيد اذلي سيبىق تارخيه ا

به من إصالحات ومشاريع كربى هيهات أن ينىس أثرها املنصفون ال سيما يف وقت اكن انلاس فيه ال 
 (.يفقهون من احلياة وانلظم الربملانية ما يفهمونه منها ايلوم

احلها ولو ىلع مصلقد اكنت بريطانيا وراء رضب احلياة انليابية يف الكويت لصالح االستبداد حفاظا 
أما األسباب األصلية اليت تسببت يف سقوط ) :ىلع حساب شعوب املنطقة، وكما يقول العدساين

ية، كلزيإلناملجلس، وربما خيف أمرها ىلع الكويتيني، فيه قبل وبعد لك يشء حتول وجهة انلظر ا
 عر اذليضال عن اذلكلزي من الوطنيني الكويتيني ىلع انلفوذ واملصالح الربيطانية، فإلنتلخوف ا

                                                           

 انظر مذكرات العدساين سكرتري املجلس الترشييع.  (134)
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أصابهم بعد ما شاهدوه من رسعة انتقال العدوى إىل مجيع شعوب اإلمارات العربية واهلندية اخلاضعة 
 (!!نلفوذهم كما أسلفنا

 املعارضة:ها لدلين وشيوخه يف مواجهة القوى الشعبية ئاستخدام بريطانيا وحلفا 

لقد جنحت بريطانيا يف ترسيخ مرشوعها االستعماري يف املنطقة من خالل حلفائها وتوظيفها لدلين  
يف إضفاء املرشوعية ىلع وجودها ووجود حلفائها، وقد وظفت ذللك ششك غري مبارش ومن خالل 

 املشيخات شيوخ ادلين سواء شيوخ ادلين السنة يف جند والكويت، أو اإلباضية يف عمان!

واكن ): كما يقول العدساين ،لكويت وقف الشيخ يوسف بن عيىس ضد أعضاء املجلس الترشييعفيف ا
الشيخ يوسف بن عيىس زعيم القنااعت من أشهر رجاالت املجلس وأبرزهم دلى الرأي العام نظرا 

 ىض الشطرحساء وقألملاكنته ادلينية الطيبة ومواقفه اإلصالحية اليت ال تنكر، وهو شيخ دين درس يف ا
األكرب من حياته يف خدمة معارف الكويت خدمة نزيهة متصلة لوجه اهلل وادلين، كما ساهم يف أكرث 
الشئون اإلصالحية واخلريية اليت قامت يف الكويت، واكن صاحب الفضل الكبري يف راعية املشاريع 

يها يف يدا فانلافعة واإلرشاف عليها، بيد أنه ولألسف زج نفسه يف السياسة واكن معتدا بآرائه عن
نكلزي، فعرض نفسه لكثري من الشك واتلجريح، واكن إلالوقت اذلي اشتهر فيه باخلور جتاه السلطة وا

وا مجيعا مجعأيكابر املجلسيني ويأىب الرضوخ لقرارات املجلس اجلوهرية اليت ختالف رأيه حىت لو 
يف اكفة  ألنه يعتقد أن األصل عليها، ال سيما تلك اليت تتسم باتلصلب يف احلقوق العامة جتاه السلطة

احلقوق العامة يه ملك للحاكم وليس للشعب، فما تنازل عنه احلاكم فهو منة وكرما منه، وما 
منع أو امتنع عنه ال تصح مطابلته أو اإلحلا  عليه فيه! وقاده هذا الرأي إىل أن يكون داخل املجلس 

ينشب أمر حياول األعضاء إقناع سمو األمري ملكيا أكرث من امللك كما يقولون، فال تعرض حادثة أو 
بتعديله أو التساهل فيه لصالح الشعب حىت ينتصب فيهم مدافعا عن حق احلاكم ومثبطا العزائم 

نكلزي فيف رأيه ال يصح مطلقا املناقشة اإليف حجج وأقاويل يلمسون الوهن واخلور فيها، أما جتاه 
أن يطيعوا دون التشبث حىت يف مراجعتهم وإقناعهم نكلزي إال إلمعهم فما ىلع املجلس إذا أمر ا

باحلسىن، وقد سبب هذه املواقف واآلراء اخلائرة من الشيخ يوسف وهو زعيم قومه وذو املاكنة املرموقة 
( واكن هل دور بعد ذلك يف اتلفاوض بني املعارضة والشيخ دلى اجلميع مصاعب مجة ألعضاء املجلس

م وقوفه مع الشيخ أمحد واالصطفاف رجانبه بعد أن تم خديعة املعارضة أمحد اجلابر واتلوسط بينهما، ث
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حني سلموا أسلحتهم بتعهد من الشيخ يوسف بن عيىس، وتم قتل بعضهم والقضاء ىلع املجلس فيما 
 !م0031 عرف بعد ذلك بثورة املجلس سنة

                                                               

 -0039 سنة األول الترشييع املجلس سكرتريخادل سليمان العدساين                                   
 اضطر للهروب إىل ابلرصة متنكرا بعد تعطيل املجلس. م،0031                                       

 

  وشيوخه:اتلدخل الربيطاين يف عمان وقمع اثلورة وتوظيف ادلين 

بريطانيا تتدخل يف لك شئون إمارات اخلليج، اكنت ختوض احلروب ضد شعوب املنطقة  وكما اكنت
عندما ثارت القبائل يف ادلاخل، لم يستطع )م 0001لصالح احلكومات اليت تأتمر بأمرها، فيف اعم 

سلطان مسقط إمخاد ثورتها إال بمساعدة القوات الربيطانية اهلندية، وبقيت اثلورة تزجمر حىت توقيع 
بني سلطان مسقط وإمام عمان اليت احتفظت لقبائل ادلاخل حبقهم يف  م0021عاهدة السيب يف اعم م

 .(231)(نوع من االستقالل اذلايت

لقد دعمت بريطانيا سلطان مسقط فيصل ثم ودله تيمور بن فيصل بن سعيد ضد اثلوار وزعماء  
ني، العماين ضد السلطان والربيطاني بايض سالم اخلرويص بعد أن ثار الشعبإلالقبائل بقيادة اإلمام ا

م، لوال اتلدخل الربيطاين اذلي رضب 0003وقد اكدوا يسقطون السلطان ويسيطرون ىلع مسقط سنة 
 ها، أعلن اإلمام اخلرويصقوات اثلورة، وبعد اندالع احلرب العاملية األوىل، ودخول ادلولة العثمانية في

مع اخلالفة العثمانية، وبعد أن قمعت بريطانيا ثورة  ، ووقوفهباضية اجلهاد ضد بريطانياإمام اإل
الشعب العماين باملدافع والطريان، رأى زعماء اثلوار عقد اتفاقية مع السلطان اشرتطوا فيها أن تكون 

                                                           

 .213جزيرة العرب جلان جاك برييب  (135)
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املحاكم يف لك الشئون القضائية واملدنية واجلنائية وفق الرشيعة اإلسالمية، وتطبيق العدل ىلع 
ساكن، وإلغاء الرضائب، ومنع اخلمر وادلخان، ورفع احلظر عن السال  اذلي اجلميع بال تميزي بني ال

تفرضه بريطانيا، وأن يدير اإلمام أمور عمان بالرشيعة، ويعرتف شسلطة السلطان حاكما ىلع مسقط 
 وعمان، وأن حيل السلطان قواته، وأن ينسحب الربيطانيون من عمان ومسقط.

 ...باضية يف احلكمألنه خالف الطريقة اإل) ل الشعب العماينلقد أعلنوا بأن السلطان لم يعد يمث
باإلضافة إىل اتهامه بالكفر واإلحلاد، وبالفساد واملحسوبية، وتبديده لألموال اليت ينفقها ىلع 

 (، وقد رفض السلطان بعض هذه الرشوط.أقاربه

ملساعدته يف ثورته ضد م باحلامية العثمانية يف ايلمن، 0002وقد استنجد اإلمام اخلرويص سنة 
اإلجنلزي، وقد وعدوه باملدد لوال أن بريطانيا اكنت قد فرضت حصارا ىلع املنطقة، وقد استطاع اثلوار 

م السيطرة ىلع املقاطعات ادلاخلية ومدينة الرستاق الرئيسية، وبعد احلصار الربيطاين 0001سنة 
، بتدخل بريطاين، وفجأة تم اغتيال اإلمام م بني اإلمام والسلطان 0000للثورة، تم عقد مفاوضات سنة 

 (232).م، واختري ماكنه اخللييل اذلي مال إىل الصلح0021اخلرويص سنة 

بايض ال يقر توارث إلأن جيعل من نفسه حاكما وإماما ىلع الرغم من أن املذهب ا) وقد حاول السلطان
ان إىل منصب ورايث، وقد استع احلكم، وقد اكن يف نيته أن يسيطر ىلع منصب اإلمامة ومن ثم حتويله

بمحاوالته هذه باتلأييد الربيطاين، كما حاول بعد ذلك احلصول ىلع اتلأييد األمريكي بعد أن نشب 
 .(239)(الرصاع بني الرشاكت الربيطانية واألمريكية املستغلة للنفط يف ممتلاكته

ة يف ف، والعلماء السنوكما جنحت بريطانيا يف توظيف بعض رجال ادلين ومراجعه الشيعة يف انلج
جند خلدمة مرشوعها يف السيطرة ىلع املنطقة وتعزيز احلكومات اتلابعة هلا، جنحت كذلك يف توظيف 

 بعض رجال ادلين يف عمان ذلات الغرض!

فمن أجل مواجهة نفوذ اإلمام اخللييل قام السلطان باختاذ الشيخ سليمان ابلاروين مستشارا للشئون 
بايض لسحب البساط من حتت أقدام اخللييل، وطلب من اإليف املذهب ادلينية، وألف الكتب 

                                                           

 .323-350/  3تاريخ اخلليج العريب  (131)

 .331/  3تاريخ اخلليج العريب ( 132)
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اضية بخربته ومعرفته بمبادئ عقيدتنا اإلإن ): الربيطانيني املوافقة ىلع إقراره يف هذا املنصب بقوهل
 .(231)(ستكون ذات فائدة نلا

بريطانيا من خالل حلفائها يف السلطة من إصدار الفتاوى ضد لك من يرفض الوجود  تمكنتلقد 
الربيطاين أو يقاومه، كما حصل يف جند يف الفرتة نفسها، حيث مجع ابن سعود علماءه يلصدروا 
الفتاوى ضد اثلوار، ولم يقترصوا يف فتاواهم ىلع جتريمهم بل وصل بهم احلال إىل احلكم بكفرهم 

ما قولكم يف  -الوهابية–وقد سئل أئمة علماء ادلعوة ا يف كتاب تذكرة أويل انلىه )وردتهم كم
إن العجمان وادلويش ومن تبعهم ال شك يف كفرهم فاكن اجلواب: .. .ادلويش والعجمان ومن تبعهم

وأما ادلهينة واخلرضي وودل فيصل بن محيد .. .ومن أىب عن جهادهم فهذا حكمه حكمهم.. .وردتهم
اذلين قدموا من عند الرشيف يدعون إىل واليته فهؤالء ال شك يف   -من قبيلة عتيبة-وأتباعهم 

. ..ردتهم، ألنهم داعة إىل ادلخول حتت والية املرشكني، فيجب ىلع مجيع املسلمني قتاهلم وجهادهم
ان، وصالح بن عبد العزيز، وعبد العزيز بن عبد وأماله حممد بن عبد اللطيف، وسليمان بن سحم

اللطيف، وعمر بن عبد اللطيف آل الشيخ، وحممد بن إبراهيم، وعبد امللك بن إبراهيم، وعبد الرمحن 
 !(230)(بن سالم، وعبد العزيز الشرثي، وحممد بن عبد اهلل بن عبد اللطيف

بذريعة أنهم يدعون إىل ادلخول حتت والية  اإلخوانفلم يرتدد شيوخ الوهابية يف تكفري قادة 
 الرشيف، بينما اكنت بدلهم وإمامهم ابن سعود حتت حكم بريطانيا!

ويالحظ كيف تتكرر احلادثة لكما واجه االحتالل األجنيب أو حلفاءه يف املنطقة أزمة سياسية أو 
 هتها!حركة ثورية، وكيف يتم توظيف ادلين ورجاهل والفتوى يف خدمة السلطة ملواج

                                                           

ويالحظ هنا دور السلطة املحلية ومن ورائها االستعمار يف توظيف ادلين ورجاهل . 332/  3تاريخ اخلليج العريب ( 133)
هلما ولسياساتهما، وهو مشهد يتكرر يف لك  دينية أكرث قبوال يف خدمة االستبداد واالستعمار من خالل نرش ثقافة

 دويالت الطوائف إىل ايلوم فقد صار ادلين ورجاهل األداة اليت تستخدمها حكومات املنطقة للسيطرة عليها!

 . 231/  3كتاب تذكرة أويل انلىه والعرفان إلبراهيم بن عبد املحسن  (133)
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وقد طلب سلطان عمان من بريطانيا دعمه عسكريا لضم عمان ملسقط، فأشاروا عليه بأن يفعل كما 
اذلي استطاع أن حيرز جناحا كبريا يف السيطرة ىلع قبائل ابلادية باألموال أكرث من ) فعل ابن سعود

 .(211)(السال 

ىلع االنتخاب كما هو املذهب اذلي يقوم  -استبقاء نظام اإلمامة) وقد أكد السلطان أنه ال يريد
، وهو (وإنما سيعمل ىلع إلغائه، وربط مقاطعات عمان بمسقط، حتت نظام احلكم الورايث -بايضإلا

م، قامت بريطانيا بدعم عسكري كبري للسلطان ومحلته العسكرية، وقام 0011ما تم فعال، ويف سنة 
 (210).ادلاخليةسال  اجلو الربيطاين بمهمته، للسيطرة ىلع مقاطعات عمان 

لقد ظل انلفوذ الربيطاين مسيطرا ىلع عمان ومسقط بعد ذلك، فقد وقفت بريطانيا مرة أخرى مع 
عندما سارعت القوات الربيطانية اجلوية والربية نلجدة ) م0019السلطان ضد الشعب العماين يف ثورة 

 رف هلا حدودا ثابتة، كيانالسلطان ضد ثورة القبائل العمانية يف ادلاخل، وهذه السلطنة اليت ال تع
سيايس فريد، فيه تعترب نظريا مستقلة، مع أن قواتها املسلحة ختضع لقيادة ضباط بريطانيني، ووزير 
خارجيتها يدىع السيد نيل إيزن ويساعده قنصل خاضع لسلطة املقيم السيايس الربيطاين، واالسم 

مة اليت يبلغ عدد ساكنها ثالثة آالف، نفسه اذلي يطلق ىلع ادلولة مبهم، فهو جيمع بني اسم العاص
وداخل ابلالد اليت تزيد مساحتها ىلع مائيت ألف كيلو مرت مربع، وقد احتاجت سلطة السلطان مرارا 
إىل مساندة الربيطانيني يك تفرض نفسها يف ادلاخل يف جبال عمان، اليت تسكنها قبائل بالغة 

 .(212)(القسوة

  ية:العربسيطرة بريطانيا ىلع اإلمارات 

حتت السيطرة الربيطانية املطلقة، حىت  -اإلمارات العربية-وقد ظلت مشيخات ساحل عمان املهادن 
شيخات ويف امليف الشئون ادلاخلية، حيث تصدر إيلهم اتلعليمات كنصائح جيب عليهم تنفيذها، )

                                                           

 .402/  3تذكرة أويل انلىه والعرفان إلبراهيم بن عبد املحسن ( 140)

.403/  3تذكرة أويل انلىه والعرفان إلبراهيم بن عبد املحسن  (141)

 .202جزيرة العرب جلان جاك برييب  (142)
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اكنت تنظيماتها ادلاخلية تبدو كأنها صادرة من الشيوخ أنفسهم،  -اإلمارات العربية السبع-املهادنة 
 .(213)(إال إنها اكنت تفرض رصاحة من املوظفني الربيطانيني

لقد تم اإلعالن عن استقالل دويالت الطوائف يف اخلليج العريب عن بريطانيا ظاهريا منذ ستينيات 
ا ىلع عملت بريطاني) :كما يقول جان برييبالقرن املايض، إال إنها ظلت فعليا ترز  حتت االحتالل، و

تعزيز مركزها باإلبقاء ىلع قواعد عسكرية وحبرية وجوية كبرية، واتلوسع يف إنشائها، بقصد قمع 
-يا وأخذت بريطان.. .احلراكت الوطنية اتلحررية، وتأييد األنظمة القائمة، واملحافظة ىلع استقرارها

م تمنح إمارات اخلليج مظهر ادلول املستقلة، وحتت 0020م منذ اع -للتغطية ىلع وجودها االستعماري
احة وقد قامت باإلط ...ستار ذلك حتاول احلفاظ ىلع مصاحلها يف املنطقة بمساندة الواليات املتحدة

خبوط خبلع ش ببعض الشيوخ اذلين جتد منهم اجتاهات أو تطلعات تتعارض مع مصاحلها، فقد بادرت
شيخ صقر حاكم الشارقة حينما أبدى جتاوبا مع مرص واجلامعة بن سلطان حاكم أبو ظيب، وال

 .(211)(العربية

وهو ما حصل أيضا مع امللك سعود يف اململكة العربية، وعبد اهلل املبارك يف الكويت، شسبب ميلهما 
 إىل مرص ومجال عبد انلارص!

زالت دويالت اخلليج واجلزيرة العربية حتت سيطرة انلفوذ االستعماري الربيطاين األمريكي  وما
منذ ذلك احلني إىل ايلوم، وما زالت القواعد العسكرية خاصة األمريكية تسيطر سيطرة عسكرية 
 اكملة ىلع املنطقة، كما ال يزال اخلليجيون يعيشون حتت أنظمة حكم شمويلة أرسية استبدادية، يف
ظل االحتالل األمريكي وعرص ادليمقراطية وحقوق اإلنسان! يلكتشف اخلليجيون أن االستقالل 
الصوري اذلي فرحوا به يف انلصف اثلاين من القرن العرشين ما هو إال وهم فضحته احلوادث واأليام، 

هلا، ال تملك فإذا القوى االستعمارية يه اليت تترصف يف املنطقة وششعوبها وثرواتها وحرياتها واستقال
يف اتلعبري عن واقع -حكوماتها من أمرها شيئا، وقد اكن وزير خارجية قطر أصدق اجلميع هلجة 

ل حني اعرتف بعد احتال -العالقات بني دويالت الطوائف والواليات املتحدة القائمة ىلع اتلبعية

                                                           

 .23/   4جزيرة العرب جلان جاك برييب  (143)

 .21/  4جزيرة العرب جلان جاك برييب ( 144)
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مع سيده  -خلادما–العراق بأن حكومات اخلليج العريب تتعامل مع أمريكا كما يتعامل الفداوي 
 ! (211)املعزب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م.2003قناة اجلزيرة بعد حرب احتالل العراق سنة يف مقابلة هل يف ( 145)
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 الفصل السادس
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 جتليات أزمة اهلوية سياسيا: 

 احلاكمة:جتميد انلخب  -

أدرك املسئولون الربيطانيون بعد تقسيم املنطقة العربية إىل دويالت، ليسهل السيطرة عليها، أنهم 
 االستعمار األجنيبراع يخلقوا مشلكة خطرية، سيكون هلا تداعياتها ىلع املدى ابلعيد، حيث لم 

وضوي، مما يث فمصالح شعب املنطقة الواحد، وال الوحدة اجلغرافية ألقايلمه، بل تم تقسيمها ششك عب
 كما يقول فرومكني:وأزمة اهلوية،  تفاقمأدى إىل 

 إن بريطانيا حبمايتها عبد اهلل بن احلسني، إنما جزأت يف الواقع اعلم عرب الصحراء بني أرستني)
هما ال تزال تسميت انمتخاصمتني، وجعلت من احلدود األردنية خط اتلجزئة، وابلدلان الذل مالكتني

تدل ىلع أنهما ملك اعئيل، هما اململكة العربية السعودية، واململكة األردنية اهلاشمية، واخلط ادلويل 
 .(212)(ال يزال هو خط اتلجزئة بني أرسيت شبه اجلزيرة العربية املالكتني

 الرشق اليت ريطةخلواذلي فرضه االستعمار الربيطاين الفرنيس للمنطقة العربية -وقد اكن هلذا الواقع 
يث لم تداعياته اخلطرية ح -يف تقسيمها وترسيمها ىلع هذا انلحو الربيطانيون والفرنسيون اشرتك

 هويته اليف اجلزيرة العربية،  تستطع لك هذه ادلويالت املصطنعة أن تعرب عن هوية الشعب العريب
 ، واكن احلال كما قالد هوية بديلةاإلسالمية، ولم تستطع إجيا ادلينية ، وال هويتهالعربية القومية

 فرومكني:
وهكذا فإن بريطانيا، شأنها شأن فرنسا يف منطقة نفوذها يف الرشق األوسط، أنشأت دوال، وعينت )

 م، لقد حتقق0022أشخاصا حيكمونها، ورسمت حدودا فيما بينها، وقد عملت معظم ذلك يف سنة 
ل، أي أن تأخذ بأيديها املصائر السياسية لشعوب لدلول األوربية ما أرادت أن تفعله منذ زمن طوي

ويف لك ماكن من العالم أدى االحتالل الربيطاين إىل تدمري ابلىن السياسية ألهايل ... الرشق األوسط
الساكن األصليني، وإبداهلا ببىن جديدة ذات أشاكل أوربية، واإلدارة احلكومية اكنت ىلع نمط أوريب، 

قا ملفاهيم أوربية، ومع ذلك ثمة تساؤل عما إذا اكن االحتالل األوريب وبموجب قوانني أوربية، ووف
سيحدث يف الرشق األوسط ما أحدثه يف أمكنة أخرى من أثر عميق ودائم، وسبب هذا السؤال ليس 

                                                           

 .522والدة الرشق  (141)
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فقط ألن الرشق األوسط منطقة حضارات عريقة، يفخر بها أصحابها، ومعتقدات عميقة اجلذور يف 
ات اليت تقرت  أوربا إدخاهلا يه من العمق بماكن حبيث جيب أن تمر أجيال قبل املايض، بل ألن اتلغيري

 .(219)(أن ترضب هذه اتلغيريات جذورها يف األرض

عن تقرير مصريها وتم تهميش إرادتها، وفرض  -بل شعبها الواحد- لقد تم تغييب شعوب املنطقة
ودعمها بكل إماكنياته املادية  االستعمار عليها ليس فقط حكومات اكن هو اذلي أوجدها وأقامها

قطرية ووطنية وجود، لقد تم خلق هويات أي هوية لم يكن هلا قبل ذلك فرض والعسكرية، بل و
رى يف هذه النسبة أي يال واحد لشعب  -أو أقليمأو جزيرة  ينةأو مد ةتم نسبتها إىل أرسو-زائفة 

 القبيلة واألرسة الواحدة بني عدة دول،وتم تقسيم ، يعرب عن هويته مدلول تارييخ أو ثقايف أو قويم
لقد ترك هذا اتلطور أثرا بالغا ىلع أنماط االجتماع واهلوية يف العاملني العريب ) :وكما يقول ششري نافع

واإلساليم، وألن هذا اتلطور قد فرض أصال ىلع املنطقة بفعل السيطرة االستعمارية املبارشة، ولم 
ور ملموس يف صياغته، فقد تسبب يف والدة نظام ادلولة احلديثة يكن للشعوب العربية واإلسالمية د

يف إيقاع اضطراب هائل يف حياة شعوب ويف بالد مثل العراق، وسوريا، واألردن، والسعودية، والكويت، 
أدخل نظام ادلولة احلديثة مفهوم اجلنسية احلرصية، وجواز السفر، والقيود ىلع  فقد هذه ابلدلان،

وفجأة وجدت عشائر كشمر وعزنة نفسها قد انقسمت بني دول كسوريا .... داتلنقل عرب احلدو
اطعة قيودا ق والعراق والكويت والسعودية، وأن هذا االنقسام يتطلب محل جنسيات خمتلفة ويفرض

إن انلظام اجلديد يتطلب منهم الوالء دلول ال تعرب بالرضورة عن هويتهم ... ىلع حتركها عرب احلدود
تشبع حاجات هذه اهلوية، هذا اتلمايز واالفرتاق ودل اضطرابا عميقا وعواقب إنسانية اثلقافية وال 

 .(211)(باهضة، يف حياة أبناء العشائر العربية ىلع جانيب خط احلدود

                                                           

مدى خطورة اتلغيريات العميقة اليت  -أكرث من املسلمني أنفسهم-فديفيد فرومكني يدرك  . 123والدة الرشق  (142)
أحدثتها احلملة الصليبية االستعمارية اليت أسقطت اخلالفة وادلولة اإلسالمية، وأقامت ماكنها دويالت احلملة 
الصليبية اليت تعرب عن إرادة االستعمار وما يريده أكرث من تعبريها عن إرادة األمة وشعوبها، ويرى أن تلك اتلغريات 

ابلقاء ألنها مصادمة حلقائق ادلين واتلاريخ واجلغرافيا وادليمغرافيا اليت ال يمكن جتاوزها عند احلديث  لن يكتب هلا
 عن األمم وادلول اليت تعرب عن هويتها!

 نسخة مصورة. 23تاريخ العراق لبشري نافع فصل عروبة العراق ص  (143)
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ة جراء اخلريط باهظالقد دفعت القبيلة العربية، واألرس العربية، والشعب العريب الواحد، ثمنا 
االستعمارية الصليبية، فصار اجلميع يتطلع إىل قيام ادلولة العربية الواحدة، وما يزال هذا احللم قائما 

 تعبريا عن رفض هذا الواقع، وعدم اإليمان بمرشوعيته!

 لقد ترتب ىلع هذا الواقع اذلي فرضه االستعمار أوضااع اكرثية تمثلت يف:
القيادات واحلكم يف أيدي من وقعوا ىلع املعاهدات، ثم بيد  -قيبكما يقول خدلون انل-أنه مجد  .0

ورثتهم من بعدهم، ومن دخل حتت احلماية الربيطانية منهم، كما أدى إىل توسيع سلطة احلاكم 
نفسه ومن جاء بعده، فقد اكنت سلطة الشيخ قبل ذلك حمدودة، إذ الوالء السيايس لم يكن 

اكنت ابليئة واحلالة الطبيعية تضع قيودا ىلع سلطة الشيخ، مرتبطا باألرض بل بالبرش، وذللك 
تتمثل يف القدرة ىلع االرحتال من بدله واالنتقال إىل ماكن آخر عند نشوب نزاع مع الشيخ، 
وإماكنية اتلمرد عليه وخلعه عند اخلالف معه من قبل الفئات االجتماعية القوية، فضمنت 

ا استمرار احلكم فيها تلعطل بذلك دورة وحركة اتلطور املعاهدات الربيطانية لألرس احلليفة هل
تائج إن أهم ن) السيايس الطبييع يف املجتمع من خالل اتلدخل املبارش لفرض سلطة هذه األرس

لور نظام لية، وتبانهيار احلالة الطبيعية يف جمتمع اخلليج واجلزيرة يه توقف دور انلخبات القب
يف املنطقة، كنتيجة طبيعية للنفوذ األجنيب، إذ لم يقترص تأثري  -الورايث-احلكم الساليل 

املعاهدات ىلع حفظ السالم بني املشايخ واألمراء، وإنما أدت إىل تثبيت سلطتهم، واالعرتاف 
بل سلطة ق اليت لم يكن هلم عليها أصال أي نفوذ أو-شرشعية سيادتهم ىلع مناطقهم وشعوبهم 

حاكمة، فلم يعد ظهور واختفاء األرس احلاكمة مرتبطا بادلورة كأرس  -حتالفهم مع االستعمار
ا أو مرتبط -د تصل من ثالثة إىل أربعة أجيالاليت ق-اليلة اليت تكلم عنها ابن خدلون الس

بانتعاش أو احنسار اتلجارة واحلالة االقتصادية، بل باملعاهدات اليت وفرت هلم وألرسهم احلاكمة 
ومنافسيهم من الشيوخ اآلخرين، وقد تدخلت بريطانيا أكرث من احلماية الاكملة من شعوبهم 

م أاعدت بريطانيا يف مسقط السلطان املخلوع إىل 0120مرة حلماية احلاكم يف املنطقة، فيف اعم 
عرشه، وقامت بتوفري احلماية هل من جيوش اإلمام اإلبايض، كما قامت ثالث مرات بإنقاذ حكم 

كذا باتلدخل بادلعم املايل حني تواجه هذه األرس عجزا مايلا، كما ، و(210).(..آل خليفة يف ابلحرين

                                                           

 واختصار.بترصف يسري  100-35املجتمع وادلولة خلدلون انلقيب ص (143)
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م حني حتملت الواليات املتحدة دفع مزيانية اململكة السعودية، 0012-0011حدث ما بني سنة 
وأعلنت بأن ادلفاع عنها يمثل مصلحة حيوية هلا، مما سمح باتلحويالت املايلة الرسمية من خزانة 

 (211).لسعودية مبارشةالواليات املتحدة إىل ا

لقد أصبح الواقع السيايس ايلوم لشعوب اخلليج واجلزيرة العربية يرضخ لإلرادة االستعمارية اليت 
تعهدت للحكومات اليت أوجدتها بضمان احلكم الورايث هلا وملن جاء بعدها ىلع حساب حقوق 

ا تلك احلكومات، وكمشعوبها، ولو أدى ذلك إىل شن احلروب ضد الشعوب نفسها تلظل حتت سيطرة 
ونتيجة تلعهداتها القديمة اليت تفرض عليها محاية عالقاتها ): يقول املؤرخ الفرنيس جان برييب

وامتيازاتها، ترى بريطانيا نفسها مضطرة حلماية استقالل إمارات ومشيخات رجعية الرتكيب، يف 
جيري حوهلم، وأي ضعف أو الوقت اذلي يتطور فيه راعياها شرسعة مذهلة ويفتحون عيونهم ىلع ما 

تهاون يف املساندة الربيطانية معناه انهيار نظام قائم ىلع بضعة أشخاص خملصني للصداقة الربيطانية، 
ولالحتفاظ ببرتول اخلليج واألربا  الطائلة اليت يدرها، جتد بريطانيا نفسها ملزمة أكرث فأكرث يف 

مهما اكنت نوعية تلك ادلوايع، لقد عزمت  وجوب تقديم مساندة مسلحة لك أصدقائها يف اخلليج،
وقررت نهائيا أن تربط بها مصري مجيع اإلمارات واملشيخات العربية الواقعة ىلع اخلليج العريب، دون 
أن تأخذ بعني االعتبار كرب هذه الكيانات أو صغرها، وإنتاجها انلفطي، وإماكناتها احلياتية، يف هذه 

لقد بيق سلطان عمان يف السلطة ، وكما يقول فرد هويلداي )(210)(املنطقة اليت ال حدود هلا فاصلة
وكذا أقرانه امللكيون يف ادلول اخلليجية ال سيما يف العربية  -الغربيني-بمساعدة أصدقائه 

 .(212)(السعودية

 قةسيخ حكم أتباعها يف املنطوكما يقول ادلكتور أمحد اخلطيب وهو يتحدث عن دور بريطانيا يف تر
حاكم املنطقة بال منازع، ومشايخ املنطقة يعلمون أن بقاءهم يف السلطة مرهون  -اإلجنلزيأي -فهم )

برضا املعازيب عنهم، وإال فإنهم سيالقون مصري سعيد بن تيمور، وشخبوط، وبعض حاكم ابلحرين 
قام انلظام برضبها ششدة بمشاركة  م0012اذلين تمت إزاتلهم، فاحلركة اإلصالحية يف ابلحرين سنة 
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املستشار الربيطاين، ويه اليت قامت بنقل املساجني شسفنها احلربية إىل املنىف، كذلك تعرضت احلركة 
اإلصالحية يف ديب ملجزرة ششعة أمام أنظار السلطة الربيطانية احلاكمة دون أن يهزت هلا ضمري، حيث 

ق ل أمر قواته بإطالقام حاكم ديب بدعوة أعضاء املجلس املنتخب حلفلة زواج ابنه وملا حرضوا احلف
انلار عليهم، فأرداهم قتىل برضا السلطات الربيطانية ومباركتها، واحلركة اإلصالحية يف الكويت اعم 

رضبت بتشجيع من السلطات الربيطانية، وسمحت بدخول قوات من السعودية ملساعدات  م0031
مصالح بريطانيا يف  السلطات يف ذبح هذه احلركة، فبقاء هذه األنظمة هو قرار بريطاين يضمن

 .(213)(املنطقة

 جتليات أزمة اهلوية اجتماعيا: 

 وهو أحد أهداف): كما يقول خدلون انلقيب،ربط الوالء السيايس باألرض واحلدود اثلابتة عليها -0
السياسة االستعمارية الربيطانية اليت وضعت موضع اتلنفيذ بعد احلرب العاملية األوىل، مما اكن هل 

يس اخلالف العبيث ىلع احلدود اليت ل جمتمع اخلليج واجلزيرة من زاويتني: األول:نتائج مدمرة ىلع 
هلا أساس تارييخ، واجلدال اذلي ال يمكن حسمه حول قضية املواطنة ورشوطها، يف كيانات ال 

م وضعت األسس 0100-0113يفصل بينها فاصل قويم أو عريق أو حضاري، ويف الفرتة ما بني 
ع اخلليج واجلزيرة، ليس رجيوش االحتالل األجنيب، وإنما شسال  االستقالل املادية تلمزيق جمتم

م تلكمل نهائيا ما بدأته معاهدة السالم األبدي اعم 0022وقد جاءت اتفاقية العقري سنة  الوطين...
من جتميد دلور انلخبات القبلية، فرتسيم احلدود  -بني بريطانيا وشيوخ ساحل عمان- م0113

 أو بقية األفراد من اتلنقل -يف جند إلخواناك-ن القصد منه أساسا منع القبائل بني ابلدلان اك
حبرية بني هذه ابلدلان، واملنع من االتلجاء إىل حاكم هربا من حاكم آخر، واكن العنرص األشد 
يف قوته اتلدمريية هو أن أيا من هذه ابلدلان لم يكن يف يوم من األيام طوال تارخيه سوى إقليم، 

مثل أي منها أمة مستقلة حبد ذاتها، حسب املفهوم احلديث لألمة وادلولة الوطنية، كما أن ولم ي
حدود أي من هذه األقايلم لم ترسم يف أي من األيام ىلع األرض، فلم تكن هناك أسس أثنية أو 
 جغرافية، أو تارخيية، أو لغوية، هلذه احلدود، ويأيت مؤتمر العقري يلفرض أساسا جديدا ىلع هذه

 -كما يقول جون مارلو-ابلدلان حسب مقتضيات السياسة ادلويلة وأهواء ادلول اإلمربيايلة 

                                                           

 .204الكويت من اإلمارة إىل ادلولة للخطيب ص  (153)
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 :، وىلع حد تعبري هويلداي(211)(بكل اعتباطية واستهتار بتاريخ املنطقة وتطلعاتها القومية
حتول حاكم اخلليج حتت الوصاية الربيطانية من أمراء يف قرى ساحلية صغرية إىل حاكم )

 . (211)(دول

أنه فرض اتلجزئة ىلع املنطقة وحال دون وحدتها واحتادها كهدف استعماري الستمرار السيطرة  -2
عليها واتلحكم بها، من خالل احللقات األساسية التفاقية سايكس بيكو ويه معاهدة دارين 

م بني بريطانيا وابن سعود، اليت جعلت جند حممية بريطانية مماثلة تماما ملحمياتها يف 0001سنة 
م ويه األشد خطرا، اليت تم فيها ترسيم احلدود بني دول 0022ليج، ثم يف اتفاقية العقري سنة اخل

العقري قد  ألن اتفاقية) :املنطقة، ششك لم يسبق يف اتلاريخ وكما يعلل خدلون انلقيب ذلك بقوهل
بل ق أدخلت ترسيم احلدود ىلع األرض، وربطته بمفهوم السيادة الوطنية، اليت لم تكن معروفة

ذلك يف املرشق العريب واجلزيرة العربية طوال تارخيها، واحتوت بذرة العنرص املدمر اذلي سيقوض 
 .(212)(األساس اذلي بنيت عليه لك املطالب القومية العربية منذ ذلك احلني إىل ايلوم

 طاكما ضمن لالستعمار األجنيب وجوده بوجود حلفاء دائمني يف املنطقة، مرتبطني به أشد االرتب -3
من خالل حماور ارتكاز ألنظمة حكم مستبدة، ولكنها موايلة لإلدارة االستعمارية الغربية، )

 .(219)(اليت استطاعت أن تقيم حمورا ثابت الوالء للغرب يف اجلزيرة العربية

كما أنه فرض ىلع شعوب اخلليج واجلزيرة حالة من االستبداد املطلق بالسلطة واالستئثار بالرثوة،  -1
كمة كما هو احلال يف بريطانيا، بل لعشائر حاكمة يبلغ عددها اآلالف من األفراد ال ألرس حا

اذلين يسيطرون سيطرة شبه اكملة ىلع مرافق ادلولة احلساسة السياسية واالقتصادية واإلعالمية، 
ولم يقبل شيوخ ابلحرين وقطر واإلمارات حتت ضغط بريطانيا بأقل من ثلث دخل انلفط هلم 

ما رب) :ينما ال تزال السعودية وعمان لم حتسم هذه النسبة، وكما يقول هويلدايدون شعوبهم، ب

                                                           

 باختصار وترصف يسري. 112-110و 100- 33املجتمع وادلولة خلدلون انلقيب  (154)

 .32أوسطية ص دراسات يف الرشق  (155)
 

 .112-111املجتمع وادلولة ص  (151)

 .112املجتمع وادلولة ص  (152)
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، تلقوم ادلول يف اخلليج واجلزيرة ال (211)(يذهب ثلثا اعئدات انلفط يف املنطقة إىل شيوخ اخلليج
األرس احلاكمة كمؤسسات سياسية مركزية، ولك ) ىلع أساس األرض والشعب بل ىلع أساس

األخرى يه امتداد وظييف لألرس احلاكمة، حبيث يرتجم الوالء لدلولة يف انلهاية مؤسسات ادلولة 
 .(210)(ىلع أنه والء شخيص لألرسة احلاكمة

لالستئثار بالسلطة والرثوة وإىل منع قيام قوى ) ولم تكتف العشائر احلاكمة بذلك بل امتد نفوذها 
موحات فئات الساكن املختلفة، اجتماعية وسياسية مستقلة عن ادلولة، ومعربة عن مصالح وط

فمنعت قيام األحزاب السياسية، وحرمت قيام احلراكت االجتماعية والسياسية غري املوايلة هلا، وامتدت 
هذه اجلهود إىل اخرتاق مجيع مؤسسات املجتمع املدين، وفرض القبضة احلديدية ىلع مناهج ادلراسة يف 

، واخرتاق املؤسسة ادلينية واخضاعها للسلطة املبارشة املدارس، وىلع وسائل اإلعالم واتلواصل اجلميع
 .(221)(لوزير األوقاف

لقد حتولت ادلويالت يف اخلليج واجلزيرة إىل إقطاعيات، وساكنها راعيا وعبيد دلى حكوماتها، 
هو  واجلانب املثري يف اتفاقيات االمتياز): وصارت الرثوة ملاك خاصا هلم، كما تقول الزيبيث ستيفزن

توقيعها باسم الشيوخ ال باسم ادلول اليت حيكمونها، ويرى بعض املحللني أن رشاكت انلفط  أنه تم
، وكما (220)(بتوقيعها تلك االتفاقيات مع أوئلك الشيوخ جعلت موارد انلفط وكأنها ملك شخيص هلم

الساكن وزال يدير ابلالد سيد، ويترصف باملمتلاكت  ما) :يقول برييب عن الوضع يف اجلزيرة العربية
 .(222)(كأنه يترصف بأمالكه اخلاصة

خلق هوية زائفة ال تعرب عن لك مكونات املجتمع بقدر ما تعرب عن فئة حمدودة صغرية، يه  -1
العشائر احلاكمة ومن حوهلا من األرس احلوايش، يلتم بعد ذلك فرض هويتها اخلاصة بها بثقافتها 

                                                           

 .32دراسات يف الرشق أوسطية ص  (153)

 .142املجتمع وادلولة ص  (153)

 .143 ص وادلولة املجتمع (110)

 .14العالقات العسكرية واالقتصادية بني دول جملس اتلعاون اخللييج واالحتاد األوريب ص  (111)

 .11العرب جلان جاك برييبجزيرة  (112)
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 مكونات املجتمع العريب بقوميته، واملسلم وقيمها وطموحاتها العشائرية واألرسية اخلاصة ىلع لك
بديانته، وذلك بنسبة مجيع املكونات والفئات االجتماعية إيلها، وفرض اتلبعية هلا عليها، 
فالكويت نسبة إىل كوت وحصن صار ميناء صغريا وقرية ال تتجاوز مساحتها ميل ونصف يف 

اكنت حىت اعم ): سن اإلبراهيم، واليت كما يقول حميل ونصف يوم أن صارت حممية بريطانية
غري متمزي عن اإلقليم العريب يف اإلمرباطورية العثمانية، ولم يكن ابلاب العايل  اجزء م0001

مهتما ببدلة صغرية فقرية حماطة بصحاري شاسعة، وقد اكنت السيادة مفقودة، نظرا ألن إقليم 
إقليم ك العرشين اكن معرتفا بهحىت بداية القرن  -والصحيح أنه مدينة وليس إقليما-الكويت 

أعلنت الكويت حممية من قبل احلكومة  م0001خاضع للنفوذ املطلق للباب العايل، ويف اعم 
م بني السعودية والعراق 0022الربيطانية، وظلت حدودها غري واضحة حىت مؤتمر العقري اعم 

، إنها كما يقول (223)(تيةوالكويت، واذلي آل إىل تقليص اإلقليم املسكون سابقا بالقبائل الكوي
مدينة  ولم يكن يطلق ىلع ما وراء أسوار، (221)(دولة املدينة اليت محلت اسم الكويت): برييب

أسوار مدينة  الربيطانية ملزتمة حبماية ما وراءاحلماية اسم الكويت، ولم تكن معاهدة  الكويت
النسبة إىل هوية، وصار ليست من الكويت كقرية اجلهراء، ثم حتولت هذه أصال ألنها الكويت، 
هم جزء من شعب اخلليج واجلزيرة العربية شعبا مستقال وكيانا خمتلقا، وتم ضم لك  نأهلها اذلي

الصحراء بقبائلها وساكنها إيلها، ونسب اجلميع إىل املدينة ال إىل اهلوية األصلية اليت تعرب عن 
م بعد اجلنسية واهلوية اجلديدة ل فمن صاروا كويتينيكيانهم االجتمايع قبل هذا الضم املصطنع، 

يكونوا كويتيني قبلها، مع أنهم اكنوا ساكن األرض اليت تم ضمها للمدينة، ولم يكن آباؤهم 
ينتمون إىل هذه اهلوية واجلنسية، بل اكنوا ينتمون إىل أرسهم وقبائلهم ومدنهم كبايق العرب، ولم 

 وأهلها جزء منهم، )اجلزيرة العربية( بريتكن الكويت بالنسبة هلم إال مدينة من مدن وطنهم الك
قبل مؤتمر -ومع ذلك لم تصبح هذه املدن  ،لخإ .حساء، وأهل حائل، وأهل الزبري..كحال أهل األ

دوال وال أهلها شعبا مستقال، ألنها ال تملك مقومات ادلولة، فصارت املدن  -العقري الربيطاين
 أرادها أن تكون كذلك! تعمار واألقايلم يف جزيرة العرب دوال ألن االس

                                                           

 .21الكويت حلسن اإلبراهيم  (113)

 .255جزيرة العرب جلان جاك برييب  (114)
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إن الكويت تفتقر إىل معظم العنارص الالزمة بلناء ادلولة، ومع ) :يقول ادلكتور اإلبراهيموكما 
 ، وهذا أيضا حال ابلحرين وقطر والسعودية واإلمارات وعمان!(221)(ذلك برزت كدولة مستقلة

 شعبها ومصاحله، ولقدلقد فرض االستعمار الربيطاين خريطته ىلع املنطقة دون مرااعة حقوق 
مضطرة أن حتافظ ىلع زعماء هذه ادلويالت ) أصبحت بريطانيا شسبب مصاحلها وتعهداتها

 .(222)(الصغرية ومساندتهم، ألن أجدادهم اكنوا قد وضعوا مصريهم بني يدي اتلاج الربيطاين

أنه فرض حالة من اتلبعية والرعوية ىلع ساكن األرض وشعبها الواحد للعشائر اليت حتالفت مع  -2
االستعمار الصلييب للمنطقة، فلم تقم العالقة بني احلكومات والساكن ىلع أساس مبدأ املواطنة 

ن حق ماليت تقتيض املساواة يف احلقوق والواجبات بني احلاكم واملحكوم، وما يرتتب ىلع املواطنة 
اختيار الشعب ملن حيكمه، بل قامت العالقة ىلع أساس اتلبعية املطلقة تللك األرس العشائرية 
بقوة انلفوذ االستعماري الصلييب، ومن ثم صار احلكم والسلطة حقا مطلقا تللك العشائر 

هو شيخ يف ادلويالت اجلديدة صار من يمنح اهلوية وحدها، تلغيب ادلولة يف العشرية! لقد 
 باتلبعية لألرسة أواليت ضمت -الصحراء  ت قبائلاملدينة الصغرية، وصارعشرية أو شيخ ال

 خهاوسلطة شيوأقدم تارخييا،  اأوسع جغرافيا، ووجوده امتدادهااكن  تلك القبائل اليتللمدينة، 
وال اعمة  أبناء القبائل حتت رمحة هذه اهلوية اجلديدة، فلم يصبح -(229)ونفوذهم أقوى سياسيا

مواطنني وفق مبدأ املواطنة اليت تقتيض املساواة يف احلقوق ن يف املدن واملناطق احلرضية الساك
ة أو أو األرس والواجبات بني ساكن الوطن الواحد، بل صاروا رعية تابعة ملن يمنحهم هوية املدينة

 ال ألنها، فلم يكن هلذه اهلوية أي قدرة ىلع خلق االنتماء الرويح هلا اليت صارت دولة! اجلزيرة

                                                           

 .20الكويت حلسن اإلبراهيم  (115)

 .232جزيرة العرب جلان جاك برييب  (111)
 

وال أدل ىلع ذلك من املقارنة بني نفوذ ابن هذال شيخ شيوخ قبيلة عزنة، وعدد أفراد قبيلته اليت قدر عددها  (112)
املسئولون الربيطانيون أثناء احلرب العاملية األوىل ىلع أقل تقدير بربع مليون نسمة، وهلا حنو مخسني شيخا، وتسيطر 

اق وسوريا تبلغ حنو ألف ميل طوال، ومدينة الكويت اليت ال ىلع مساحات شاسعة من األرض ما بني شمال جند والعر
 يتجاوز عدد ساكنها يف نفس الفرتة عرشة آالف نسمة، ىلع مساحة ميل ونصف طوال يف ميل ونصف عرضا! 
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مدينة ال تعرب بالرضورة عن اهلوية اثلقافية واتلارخيية أرسة أو اسم جمرد اسم أن تكون تعدو 
يتم يف  لم إىل ايلومأهل املدينة، ومواطنو ادلولة، ف لساكن األرض اليت نسبت إيلها، تلتجىل إشاكيلة

ذ إىلع من هو الكوييت اذلي هل اكمل احلقوق وعليه مجيع الواجبات حنو الوطن! الكويت االتفاق 
من اكن يسكن يوما ما داخل سور مدينة فقط  ما زال الواقع السيايس يؤكد بأن الكوييت هو

)ادلولة(  ، دون إدراك بأن الكويتامليل ونصف طوال وعرضاالكويت اليت ال تتجاوز مساحتها 
مرة لتشمل أرايض قبائل اكنت تسكن ىلع هذه  عرشة آالف املدينة(جتاوزت حدود الكويت )

األرض منذ مئات السنني، وقبل بناء مدينة الكويت نفسها، وقبل اهلجرات الوافدة إيلها، وما زالت 
بار تلك القبائل موجودة إىل ايلوم شاهدة ىلع ذلك، ووثائق اخلارجية الربيطانية، وكتب تاريخ آ

حىت هاجر ابلدو قط، من الساكن قيقة، فصحراء الكويت لم تكن خايلة املنطقة تؤكد هذه احل
نت بل اكنت تعج بعرشات القبائل العربية اليت اكإيلها بعد انلفط كما يشيع يف اثلقافة الزائفة، 

وازم ومطري والعجتوب هذه الصحراء شماال وجنوبا ورشقا وغربا إىل حدود السور كقبيلة الرشايدة 
لخ فهذه أرض آبائهم وأجدادهم منذ أن وجد العرب ىلع جزيرتهم العربية، إ ...والعجمان والظفري

م يتم لحىت جاء االستعمار الربيطاين اذلي فرض خريطته احلايلة ليسهل هل السيطرة عليها، وهلذا 
عندما خرج حتديد حدودها إال ىلع أساس امتداد القبائل اليت جنح مبارك يف كسب والئها، و

، يشهجيف معركة الرصيف لم جيد سوى هذه القبائل ليشك منها حلرب ابن رشيد مبارك الصبا  
عب الشل از الكويت، ومع ذلك مااليت ضمت بعد ذلك إىل مدينة صحراء الاليت اكنت تقطن يف و

أم ادلولة ؟ هل يه املدينة وسورها وما يه الكويت؟ عيش أزمة هوية من هو الكوييت؟الكوييت ي
ذه األزمة تداعياتها يف مجيع جماالت احلياة السياسية واالجتماعية وقد اكن هل وحدودها؟

واالقتصادية، أدت إىل ظهور طبقية خطرية استأثرت فيها العشرية احلاكمة وبعض األرس حوهلا 
بالقرار السيايس، والرثوة االقتصادية، واتلوجيه اثلقايف واإلعاليم، والوظائف املهمة يف ادلولة، ىلع 

ة، بدعوى أنها أحق بالكويت املدينة، مع أن األكرثية يه األحق بالكويت ادلولة! حساب األكرثي
فصار هناك مصطلح كوييت أصيل وكوييت دخيل، دون حتديد ما املقصود بالكويت فاملدينة 

من نسبة مساحة الكويت ادلولة حبدودها ادلويلة، ولك ثرواتها وحقوهلا  0/01111بأسوارها ال تمثل 
الصحراء اليت اكنت تقطنها القبائل العربية األصيلة منذ مئات السنني، واليت  انلفطية يه يف

صارت فجأة دخيلة يف دويالت الطوائف! وهذه اإلشاكيلة يه ما يواجهه ايلوم الشعب السعودي 
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أيضا، فهل السعودية يه األرسة أو العشرية احلاكمة اليت تؤمن بأن هلا وحدها احلق يف احلكم 
تع بكل االمتيازات والرثوات بما يف ذلك أرايض القبائل واملدن اليت توحدت ىلع والسيطرة واتلم

أساس األخوة اإلسالمية، أم ادلولة والشعب اذلي تم نسبته إيلها واذلي صار مرتبطا باألرسة 
احلاكمة بعالقة اتلبعية والرعوية، ال بعالقة املواطنة اليت تقتيض املساواة يف احلقوق والواجبات؟ 

السعودي هو ابن األرسة احلاكمة، أم ابن الشعب وادلولة اليت يطلق عليها السعودية؟ وهل وهل 
ابن -يتمتع السعودي اثلاين بما يتمتع به السعودي األول من حقوق؟ وهل يشعر السعودي اثلاين 

 ؟ وهل األرض والرثوة-األرسةابن -باالنتماء هلذه اهلوية وهذه النسبة كما يشعر األول  -ادلولة
والسلطة يف جند واحلجاز واألحساء وعسري ملك للسعودي األول أم للسعودي اثلاين؟ وكذا تتجىل 

وائف اليت أقامتها احلملة االستعمارية طهذه اإلشاكيلة يف قطر وابلحرين ويف لك دويالت ال
 الغربية الصليبية يف اخلليج واجلزيرة العربية!

 جتليات أزمة اهلوية اقتصاديا: 

ط االقتصادي وتعطيل نموه شسيطرة العشائر احلاكمة وأتباعها عليه ششك شبه حتجيم النشا -0
اكمل واحتاكره تلظل هلا السيطرة السياسية املطلقة ىلع املجتمع، وكذلك استزناف ثروات املنطقة 
ونهبها حىت بلغ ما تم تسجيله بأسماء أفراد من العشائر احلاكمة ألف مليار دوالر )تريلون( أي 

مزيانية بدل نايم مدة ألف سنة! وقد أصبحت تلك األموال املنهوبة مكدسة يف ابلنوك ما يعادل 
الغربية، تلظل املنطقة من أفقر دول العالم يف انلمو واتلطور، والسبب يف ذلك كما يقول خدلون 

هيمنة ابلريوقراطية املركزية ىلع االقتصاد واملجتمع، ششك يمنع أو حيد من ) انلقيب يعود إىل
نات اتلنمية احلقيقية خوفا من زعزعة هذه اتلنمية للرتتيبات اليت تضمن للنخبة احلاكمة إماك

استمرار استئثارها بمصادر القوة والرثوة يف املجتمع، والرخاء واالزدهار الذلان يودلهما ادلخل 
من انلفط هما رخاء وازدهار ظاهريان، حيث أن جتزئة الوطن العريب أدت إىل خلق كيانات 

قلة، وهذه الكيانات وخباصة يف اخلليج واجلزيرة العربية، تمثل أسواقا حمدودة جدا من حيث مست
ضيق القاعدة اإلنتاجية، ومن حيث حجم االستهالك، ومن حيث جماالت االستثمار، مما شجع 
ىلع تصدير رؤوس األموال العربية إىل أسواق أوربا الغربية وشمال أمريكا، مما حرم بدلان اجلزيرة 

لعربية واملرشق العريب من فرص واسعة لالستثمار املجدي يف املوارد البرشية والطبيعية ا
إن الرخاء واالزدهار الذلين شهدتهما بدلان اخلليج  ...وجية، وعمق اتلبعية للغربلونواتلك
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نفاق احلكويم، من دون أن إلواجلزيرة العربية اكنا ظاهريني وسطحيني، ألنهما اعتمدا ىلع ا
، لقد عجزت بل فشلت دول اخلليج مع ثرواتها (221)(وسيع للقاعدة اإلنتاجية لالقتصاديصحبه ت

انلفطية اهلائلة أن حتقق ما حققته احلكومة املالزيية خالل ربع قرن من نمو وتطور جعل من 
مالزييا دولة صناعية، وجعل جتربتها رائدة ىلع املستوى العاليم، يف الوقت اذلي تعاين دول اخلليج 

صور اتلخلف، حيث تعتمد املنطقة اعتمادا شبه اكمل ىلع اخلارج يف لك ما حتتاجه، مما  أأسومن 
جيعلها عرضة للسقوط يف أي حلظة، مع أن انلفط اذلي هو املصدر الرئييس والوحيد للرثوة قد 
ينضب خالل نصف قرن، تلكتشف شعوبها أنه تعرضت ألكرب رسقة يف اتلاريخ اإلنساين تعرضت 

من األمم، دون أن يوجد ابلديل الصنايع القادر ىلع أن يكون بديال للنفط بعد نضوبه! هلا أمة 
يتلىق األمراء اجلشعون ما يعرف باخلصوصية اليت تبلغ نصف مليون ): وىلع حد قول هويلداي

دوالر سنويا لك واحد منهم، وال حيظون بمحبة اتلجار احلجازيني، أو اجلنود القبليني انلجديني 
وات املسلحة، ، واتلجار يف الكويت وابلحرين ال تروق هلم إدارة اعئدات انلفط اليت يقوم يف الق

 ، (220)(عليها آل صبا  وآل خليفة، وال تسري األمور يف عمان ىلع ما يرام شسبب اداعءات اتلبذير

 اهلوية اقتصادياانتشار مظاهر الفقر يف دول اخلليج انلفطية من جتليات أزمة                        

زمة الفقر حلقد نشأ ما يعرف باألحياء الشعبية وأ): وكما يقول الصنيتان عن الوضع يف السعودية
ولو أدير اتلدفق املايل إدارة حسنة وبمسئويلة ووزع توزيعا اعدال  ...من ذوي ادلخل املحدود

ات واألعطيات، ألصبحت اململكة قوة صناعية إقليمية، غري أن رصف املعظم منها ىلع اهلب
ونفقات األرسة احلاكمة وبعض العائالت املحدودة اليت خصت برواتب ابتداء من الوالدة إىل 
الوفاة، اليت ال يوجد مربر تلمزيها من بقية قبائل وأرس املجتمع السعودي، وكذلك خمصصات 

                                                           

 .120-113املجتمع وادلولة يف اخلليج واجلزيرة العربية للنقيب  (113)
 .104دراسات يف الرشق أوسطية ص  (113)
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 ةونفقات وسفريات وأثاث وقصور ومصاريف ورشاء أمزجة كثري من ادلول أهدر فرصا تلنمي
 .(291)(شاملة اعدلة تردم الفجوة بني الطبقات

خلق واقع طبيق فئوي خطري جيعل فئات املجتمع الواحد عرضة لالصطدام، وذلك من خالل  -2
سياسة اإلقصاء واتلهميش لفئات اجتماعية عريضة، وحكر املناصب الوزارية والوظيفية ىلع 

تتجىل هذه املشلكة يف لك دويالت فئات حمدودة دون أي اعتبار ملبدأ األكفأ واألجدر، وتكاد 
 الرغم من وىلع): الطوائف يف اخلليج العريب، وكما يقول ادلكتور الصنيتان يف دراسته االجتماعية

اتلطورات انلوعية ذات الصعد االجتماعية واالقتصادية يف بىن املجتمع السعودي شرشاحئه وبأرسه، 
إن مشاركتها يف انلخبة الوزارية تكاد تكون وباذلات القبائل اليت يتكون معظم الساكن منها، ف

معدومة ىلع الرغم من حصول بعض أبنائها ىلع أىلع املؤهالت العلمية، وقد بدأوا يعون ملا 
ومن املفارقة أن هذه الظاهرة غري الوطنية تلبس بإرصار وقصد ىلع  ...يتعرضون هل من تهميش

شمال لك األوساط املحرومة من اتلنمية ومن القبيلة بدافع تهميشها، إن اإلحساس وإدراك الواقع 
، (290)(املشاركة يف فرص اتلعليم العايل، والوظائف العليا، واحلظوظ يف دخول اللكيات العسكرية

وقد شمل احلرمان واتلهميش كما أثبتته اإلحصائيات اليت عرضها الصنيتان يف كتابه باإلضافة 
لخ، وهذه ظاهرة خطرية يف لك دويالت إ وب...حساء واجلنألإىل القبائل مناطق حائل واجلوف وا

الطوائف اخلليجية بدأ اجلميع يدرك خطورتها ىلع وحدة املجتمعات واستقرارها، وكما يقول 
إن االحتاكر الفعال ملصادر القوة والرثوة اليت تمارسه انلخب احلاكمة خيلق ): خدلون انلقيب

ك بني الطبقات وادلرجات االجتماعية، منغلقات للحراك االجتمايع سيؤدي إىل زيادة االحتاك
فإذا أخذنا تركيبة احلكومات والفئات العليا من ابلريوقراطية احلكومية، وجدنا أن اتلوظيف يف 
هذه املناصب يتم من فئات معينة ال تتجاوز حدود األرسة احلاكمة وكبار اتلجار، وبعض أبناء 

ها الوطيدة إما باألرس احلاكمة، أو بكبار الطبقة الوسطى اذلين ينتمون إىل أرس عرفت بعالقات
اتلجار كزبائن للمعازيب، ويقابل هذا املنغلق منغلق آخر يف القطاع اخلاص واملشرتك، إذ حيتكر 
فيه أبناء األرس احلاكمة وانلخبة اتلجارية عضوية جمالس اإلدارات يف الرشاكت املساهمة 

                                                           

 .143السعودية دراسة يف اتلحوالت ص انلخب  (120)

 .13-53انلخب السعودية دراسة يف اتلحوالت ص  (121)
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طى وادلنيا من حتقيق طموحها، ملا يشهدونه من ويه منغلقات تمنع أبناء الطبقة الوس ...والكبرية
استئثار انلخب احلاكمة بالسلطة والرثوة ششك مثري، مما يؤذن باندالع رصاع اجتمايع واسع 

 .(292)(انلطاق بني انلخب احلاكمة والساكن

 لقد أدى اتلحول اخلطري للساكن يف اخلليج واجلزيرة العربية والفريد من نوعه يف اتلاريخ اإلنساين
من حالة االرحتال وابلداوة إىل االستقرار واحلضارة ششك رسيع ومجايع إىل عجز فاضح عن استيعاب 
املدن للساكن األصليني للجزيرة العربية، حيث بدأ انلظر إيلهم ىلع أنهم مهاجرين ودخالء ىلع املدن 

 اكنت مساكنهم اليت أصبحت فجأة دوال ىلع أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، وأصبحت الصحراء اليت
منذ آالف السنني مناطق المتياز رشاكت انلفط اليت صارت حتارصهم يف لك ماكن، لتستخرج انلفط 
من أرضهم ومن حتت أقدامهم، غري أنهم مع كونهم يمثلون أكرث من ثمانني باملئة من جمموع ساكن 

عاملون ي واستوطنوها، بل صاردول املنطقة لكها إال أنهم ينظر إيلهم ال فقط كمهاجرين إىل املدن اليت ا
كمهاجرين يف ادلول اليت قامت ىلع أرضهم وصاروا حيملون جنسياتها! لقد فضحت ادلراسات 
االجتماعية مدى اتلميزي اخلطري اذلي تتعرض هل الفئة األكرث عددا واألقدم وجودا ىلع أرض اجلزيرة 

الطوائف، أن حتقق هلم العدل واملساواة  العربية، وعجزت ادلولة املدينة، واحلكومة األرسة، يف دويالت
يف الوظائف العامة، واخلدمات العامة يف مناطقهم، واتلمثيل العادل هلم يف التشكيل الوزاري وجمالس 
الشورى، والربملانات، كما عجزت عن توزيع الرثوة ششك اعدل بني الساكن، حيث تم حرمان فئات 

رس احلاكمة ومن حوهلا، وهو ما ينذر برصاع طبيق عريضة منهم لصالح أرس حمدودة تتمثل يف األ
ليس من املعقول أن جيري القفز عرشة قرون من الزمن دون ): خطري، وقد تنبأ هل جان برييب بقوهل

رضر، دلى بدو هم خاليا حيوية يف جسم اجتمايع، إن ابلدوي ال بد سائر حنو خرسان قوته وسبب 
ور نفسها، وقد كتب روبري مونتاي رجالء ووضو  حيث احلياة نفسه، والشؤم يكمن يف رسعة اتلط

لنرسع ونراقب ايلوم وجود القبائل ابلدوية املتنقلة يف الصحراء، إنها منذ ايلوم مهددة، إن لم ): يقول
ننا ايلوم جند كثريا من املدافعني البسطاء يعلنون إعجابهم إ(، يكن بالزوال، فعىل األقل بضعف خميف

ضارة الغربية واحلياة ابلدوية يف قلب اجلزيرة العربية، وهؤالء من الكتاب بنتائج اللقاء بني احل
األمريكيني اذلين تربطهم عالقات وثيقة بالرشاكت ابلرتويلة اليت ال ختىف ىلع أحد، أما املراقبون 

                                                           

 .121- 120املجتمع وادلولة يف اخلليج واجلزيرة العربية  (122)
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الرصينون فقد فضلوا قرع نواقيس اخلطر أمام هذه اتلطورات القرسية القاسية يف الرتكيب االجتمايع 
القتصادي للبدو، واالنقالبات احلتمية الفائقة الرسعة اليت تقتلع جذور شعوب عشائرية العقلية، وا

ويه اخلمرية اليت ستقوم بثورات املستقبل، واذلي يقلق ليس تطور ابلدو وانتقاهلم من ابلداوة إىل 
ور ال أ عن اتلطاحلضارة، بل كون هذا اتلغري يقوم ىلع ثروة مؤقتة مع العلم أن احلاجات اليت ستنش

جمال للهرب منها، إن املشلكة األساسية يف الصحراء العربية أن تطورا اجتماعيا رسيعا حيدث ويستمر 
 . (293)(دون أن يكون هل أسس اقتصادية متينة

خلق ثقافة وخطاب ديين وثقايف زائف يضيف الرشعية ىلع لك مظاهر االحنراف املذكورة آنفا،  -3
فاملؤسسات ادلينية، واملنابر اثلقافية والفكرية واألدبية، واملؤسسات اتلعليمية لكها توظف يف 
إضفاء املرشوعية ىلع استبداد األنظمة، وىلع االستئثار بالرثوة، وىلع الوجود االستعماري 
العسكري اذلي يسيطر عليها، وىلع الظلم االجتمايع واتلهميش املقصود لفئات واسعة من 
املجتمع، وىلع انتهاك حقوق اإلنسان، وىلع الظلم االقتصادي حىت صارت ابلنوك واملؤسسات 

ة بات اعمة األفراد يف املجتمعات اخلليجيوالربوية احلكومية أكرث املؤسسات حتكما يف االقتصاد 
أة املديونيات، ومع ذلك ال جتد من اخلطاب ادليين الرسيم احلكويم أو الشعيب اعرتاضا حتت وط

أو رفضا حازما لك تلك املظاهر اخلطرية! لقد تم توظيف ادلين نفسه يف خدمة الفساد والظلم 
 محاية انلظام اإلساليم،) تديع -كما يقول هويلداي-أصبحت األنظمة يف املنطقة و ،دواالستبدا

اآليات استخداما يه تلك اليت تأمر باملعروف وترشد املؤمن إىل طاعة اهلل والرسول وأويل  وأسهل
األمر، واالحتجاج بأن لك أشاكل احلكم األخرى غري امللكية معادية لإلسالم اكنلظام اجلمهوري 

 .(291)(وادليمقرايط

ن آثار وتداعيات، وما تشلكه مإنها إشاكيلة يف باية اتلعقيد شسبب أزمة اهلوية وما يرتتب عليها من 
ثقافة زائفة شسبب املصطلحات اخلادعة اليت اكن لالستعمار الربيطاين الصلييب ايلد الطوىل يف 

 اختالقها وصياغتها وترسيخها ىلع هذا انلحو!

                                                           

 .23-21جزيرة العرب جلان جاك برييب  (123)
 .32دراسات يف الرشق أوسطية ص  (124)
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خضع مجيع رؤساء اخلليج للسيطرة الربيطانية وللنفوذ فإنه لم تنته احلرب العاملية األوىل حىت ) 
بل إنهم مدينون إىل حد كبري بوجودهم يف احلكم  ،فيما يتعلق ششئون عالقاتهم اخلارجية الربيطاين

 (291).م0000( كما جاء يف منشورات اخلارجية الربيطانية سنة بفضل احتادهم مع اإلجنلزي

منذ  هايايلوم اثلقافة الزائفة اليت تم فرضها علشعوب اخلليج عيشها تأزمة اهلوية اليت لقد رسخت 
ادلول احلديثة، وتم خالهلا طمس تاريخ ساكنها وتاريخ قبائلها األصلية اليت اكنت موجودة ىلع قيام 

خ وصار تاري هذه األرض قبل قيام ادلول احلديثة فيها، وقد تم ربط الشعوب باحلكومات ال العكس!
ىلع يد  م أي منذ أن بدأ االستعمار الربيطاين مرشوعه يف املنطقة0011املنطقة يبدأ فقط من سنة 

 حىت نشأت أجيال جديدةحلفائه اذلين جعل منهم بعد ذلك ملواك وأمراء ىلع دويالته اليت اختلقها، 
ال تعرف تارخيها وجذورها والاكرثة اليت تعرضت هلا، وأسباب املحنة وجذور األزمة اليت تعيشها، حىت 

أنه لم  -ا يف الكويتكم-بلغ الزيف وطمس اهلوية ششك رسيم حكويم وتعلييم وإعاليم أن يشاع 
 ومايل وال يف صحرائها أحد حىت بدأت اهلجرات إيلها، وأن القبائل املوجودة يكن ىلع أرض الكويت

 !هذه األرض بعد ظهور انلفطمهاجرة جاءت إىل 

لقد أقام االستعمار الربيطاين دويالته يف اجلزيرة واخلليج العريب ال ىلع أساس ادلولة والشعب وعالقة 
حيث يكون انتماء املواطن لدلولة اليت تتمثل باألرض والشعب والسلطة، كما حدث يف  املواطنة،

 أوربا حيث قامت ادلول القومية احلديثة ىلع أنقاض اإلمرباطورية الرومانية وسلطة الكنيسة حني
 تاوالوالءاإلمارات اإلقطاعية والطبقات حني توارت الكنيسة  يف أوربا حطم نظام ادلولة احلديثة)
 .(292)(ألرسية يلحل حملها الوالء لدلولة ذاتهاا

وال ىلع أساس املشاركة السياسية للشعب يف عالقته بالسلطة وحقه يف اختيارها ومشاركتها يف إدارة 
ل بعقلنة السلطة، وتعدي تتصف ادلولة احلديثة)ادلولة كما هو حال األنظمة يف ادلول احلديثة حيث 

 .(299)(مة فيهاابلنيان اتلنظييم، واملشاركة العا
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وإنما أقام االستعمار دويالته يف املنطقة العربية ىلع أساس الرعوية وتبعية الشعوب للمشيخات 
واألرس اليت حتالفت معه، فأصبح ساكن لك إقليم بقبائله ومدنه خيضع بقوة االستعمار هلذه األرسة أو 

بعية املواطنة يلحل حملها مبدأ اتلتلك األرسة، تلنشأ عالقة ممسوخة وهوية زائفة تتمثل يف غياب مبدأ 
والرعوية، حيث ما زالت األرس احلاكمة يف اخلليج العريب ترى أن هذه األرض اليت أخضعها هلا 
االستعمار يه أرضها اخلاصة بها ال أرض الشعب اذلي اكن موجودا عليها منذ آالف السنني قبل وجود 

ثرواتها كما يترصف اإلقطايع يف أرضه، وصارت هذه األرس!! وصارت األرس احلاكمة تترصف فيها ويف 
هذه األرس يه اليت تمنح من تشاء اجلنسية وتسحبها ممن تشاء، فأصبح االرتباط باألرس ال بادلول وال 
باألرض، وما زالت دويالت اخلليج العريب إىل ايلوم تتحكم يف أخطر موضوع ىلع اإلطالق وهو 

ورية تصون حق املواطن يف جنسيته وهويته، فليس موضوع املواطنة دون وجود أي ضمانات دست
للسلطات الترشيعية والقضائية أي دور يف اتلدخل يف هذا املوضوع، بل األمر لكه منوط يف يد 
احلكومات اليت تمثل األرس احلاكمة، أكرث من تمثيلها للشعوب، وهو خلل دستوري خطري اهلدف 

مر ، لقد بلغ األيهااذلي فرضه االستعمار الغريب علمنه إخضاع شعوب املنطقة وساكنها هلذا الواقع 
أن يتم ابزتاز ساكن اجلزيرة واخلليج العريب األصليني، من خالل تهديد لك معارض شسحب اجلنسية! 
ولم حيتج املوضوع أكرث من جرة قلم تلتحول قبيلة اكملة من أعرق قبائل اجلزيرة العربية إىل الجئني 

ادهم، تلتجىل أزمة اهلوية يف اخلليج العريب يف أوضح صورها، ويلتحول ىلع أرضهم وأرض آبائهم وأجد
ساكنها األصليون إىل )هنود سمر( حتت رمحة األرس اليت دعمها الرجل األبيض! ويه اإلشاكيلة اليت 

لعل أقىص أشاكل ): م حيث ورد فيه2111أكدها ما ورد يف تقرير اتلنمية اإلنسانية العربية لعام 
املواطنة هو إماكن سحب اجلنسية من املواطن العريب اذلي تتيحه بعض الترشيعات اإلقصاء خارج 

 !(291)(العربية بمقتىض قرار إداري من مسئول حكويم دون مستوى الوزير يف بعض احلاالت

 اخلليج العريب كما هو احلاللقد ظل انلظام العشائري األرسي هو اذلي يسيطر ىلع نظام احلكم يف  
 نال: إقإذ  ،لعل أفضل وصف نلظام الكويت جاء ىلع لسان السري روبرت هايويلوم )الكويت إىل ايف 

انلظام احلكويم أرسوي، وفيه يشغل أعضاء األرسة احلاكمة مراكز ادلولة العايلة، ويف الواقع اكن لك 
وهكذا فلم يكن يف الكويت، كما هو احلال يف اخلليج (، لشيوخ كيانا قائما حبد ذاتهاواحد من هؤالء 
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يف الكويت احلاكم هو ادلولة، وهل وحده احلق يف ختصيص العريب، أي فرق بني احلاكم وادلولة )
 .(290)(كما يقول روبرت هاي، العائدات وفق ما يراه مناسبا

 تطورا فكيف ببايق دوهل؟!وإذا اكن هذا هو حال الكويت اليت تعد من أكرث دويالت اخلليج العريب 

 صحراء تعرض للمسخ والطمس املتعمد،الساكن تاريخ ، والعريقة اخلليج العريبمدن ن تاريخ ساكن إ
اليت  القبائلشعوب املنطقة خاصة من أجل استمرار حالة اتلبعية للحكومات احلديثة، وتلهميش دور 

كما أنها  ،م إىل سقوط اخلالفة العثمانيةمنذ ظهور اإلسال اكنت املؤثر الرئيس يف تاريخ املنطقة لكها
قرت يف أنها حترضت واستومع حىت جنح االستعمار يف إخضاعها حللفائه، تمثل األغلبية، يف لك دوهلا، 

ذلك تتعرض ملا يتعرض هل اهلنود احلمر يف أمريكا من تهميش، وأصبح الساكن املدن، إال أنها مع 
لك بتأثري اثلقافة الزائفة اليت تم فرضها ىلع شعوب املنطقة لك ذأجدادهم،  األصليون غرباء ىلع أرض

 مبارشا ىلع واقعنا السيايس؟!    اثر تأثريؤمنذ االستعمار الربيطاين، واليت ما زالت ت

فصانعوا السياسة الربيطانية بعد أن قضوا ىلع انلظام القديم يف ): واكن احلال ىلع حد فرومكني
حات والطائرات، يف لك ماكن، من مرص إىل العراق، فرضوا ىلع الرشق املنطقة، ونرشوا اجلنود واملصف

 .(211)(األوسط تسوية لم يعد أكرثهم مؤمنا بها

 اخلليجيون واثلورة العربية: 

لقد أصبح العرب اخلليجيون يف جزيرة العرب ايلوم أكرث إدرااك ألزمة اهلوية اليت يعيشونها، وأكرث 
  السيايس واالقتصادي واالجتمايع واحلقويق، فيه اليت أدت إىل:شعورا بآثارها اخلطرية ىلع واقعهم 

ترسيخ الواقع الطبيق حيث تستأثر األرس احلاكمة وحاشيتها ومن حوهلا بكل يشء، بالقرار  -0
  السيايس وانلفوذ االقتصادي واملايل واإلعاليم والوظييف!
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ده الحتالل األجنيب وقواعارتهان اخلليج واجلزيرة العربية وشعوبها وأرضها وثروتها لصالح ا -2
العسكرية ونفوذه االستعماري، من خالل حتالفه ودعمه لألرس اليت فرضها تلحكم شعوب 
  املنطقة! ففرطت باستقالهلا وأمنها، بدعوى أحقيتها املزعومة يف احلكم دون إرادة شعوبها!

ظل يج، يلاستالب احلرية السياسية، وانتقاص احلقوق اإلنسانية، وتهميش اإلنسان اخللي -3
  رعية حتت حكم الرايع، ال مواطنا هل كما ألفراد األرس احلاكمة لك حقوق املواطنة!

تكريس جتزئة املنطقة الواحدة والشعب الواحد، ليسهل ىلع القوى اخلارجية اتلدخل يف  -1
شئون لك بدل خلييج، وتعريض أمن املنطقة لكها للخطر، بعد أن فقدت حكوماتها أي قدرة 

ار سيادي تارييخ يعيد للمنطقة وحدتها وقوتها ملواجهة اخلطر اخلاريج، وتأمني ىلع اختاذ قر
 اإليراين( ىلع -شعوبها اليت باتت يف مهب الريح أمام الرصاع ادلويل واإلقلييم )الغريب 

  املنطقة!

لقد أصبح اخلليجيون أشد رفضا هلذا الواقع وأشد إرصارا ىلع تغيريه حنو واقع أفضل يقوم ىلع قيم 
إسالمية وإنسانية حيث يتساوى فيه اجلميع يف األرض والسلطة والرثوة واملواطنة واحلقوق 
والواجبات، كما اكن عليه واقعها قبل االستعمار الربيطاين حىت يف عصور احنطاطها وختلفها، حيث 

ه ياكنت العالقة قائمة بني مكونات املجتمع اخللييج ىلع أساس قبيل يتساوى فيه اجلميع، تقوم ف
رابطة ادلم بفرض قيم املساواة، ورابطة االنتماء واملدافعة عن القبيلة بفرض قيم احلرية واملشاركة 
بالرأي، إذ ال استبداد يف ظل انلظام القبيل اذلي يستطيع الفرد فيه االرحتال حني تنتهك كرامته، فقد 

 ه صفات السيادة، كما قالاكنت القبيلة العربية تمارس حقها يف اختيار من يرأسها إذا توافرت في
األعرايب: )ال يسود فينا الرجل حىت حيل نلا عرضه، ويوطئنا فراشه، ويملكنا ماهل(، فال يسود فيهم 
خبيل بماهل، وال جبان ال يستطيع القتال دونهم ومحايتهم بنفسه، وال جهول ال يصرب عليهم حبلمه 

  وسعة صدره، وال أناين ال يؤثرهم بماكنه وجملسه!

ال تعرف القبيلة نظام اتلوارث يف املشيخة، بل ال يشيخ فيهم إال من اختاروه شيخا هلم لكفاءته، كما 
حىت إذا ضعف وعجز عن القيام بمسئويلاته، وتصدى هلا من هو أكفأ منه انتقلت املشيخة إيله، 

     القبيلة! هفتنتقل من بيت إىل بيت، وهلذا يتقدم لقيادة القبيلة العربية األكفأ واألقدر حني ترضا
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لقد حطم االستعمار الربيطاين تلك العالقة يلقيم عالقة طبقية يفرض فيها االستعمار األرس اليت 
ة ىلع املجتمع، يلخلق واقعا طبقيا خطريا شبيها بالطبقية اهلرمي -بقوة الطريان واملدافع-  تتحالف معه

إىل انلظام ادليمقرايط املعارص من حيث  إن انلظام القبيل أقرباهلندية، كما يؤكد ادلكتور ايلوسف: )
املدافعة واملساءلة واحلفاظ ىلع حقوق األفراد، فابن القبيلة اكن يمارس دورا يف قبيلته، وقبيتله اكنت 
تمارس دورا يف جتمع القبائل، فلم تكن هناك هيمنة ألحد، حىت وإن تفاوتت موازين القوى بني 

نلظم اخلليجية احلايلة فيه عبارة عن اخزتال للنظام القبيل يف القبائل، فالك اكن هل صوت وحق، أما ا
-أرسة واحدة، ختلت مع ظهور انلفط والوجود األجنيب عن بقية القبائل مايلا وأمنيا، وأصبحت 

تستفرد بالرثوة والقرار إىل يومنا هذا، وأصبحت شبيهة بانلظام الطبيق يف  -بتحالفها مع األجنيب
ي حصل يف موازين القوى بني شعوب املنطقة واألرس احلاكمة يؤكده ابلاحث اهلند، هذا االختالل اذل

أدت تلك اتلغريات إىل انتقال نظام احلكم يف دول املنطقة من اتلحالف القبيل  يلع الكواري بقوهل:
اتلقليدي حيث يكون الشيخ هو األول بني متساوين، إىل حكم أرس يقوم ىلع الغلبة، شسبب 

رمتها بريطانيا مع شيوخ املنطقة، وقد أدت إىل تراجع املشاركة السياسية ششك اعم، املعاهدات اليت أب
 .(210)(عندما ضعفت القبائل والعائالت، وقوي مركز األرس احلاكمة

أوطانهم وشعوبهم من االحتالل األجنيب والوجود حترير لقد أصبح اخلليجيون ايلوم يتطلعون إىل 
عنه حراكت الرفض واالحتجاج اليت تشهدها املنطقة منذ أكرث العسكري االستعماري، وهو ما تعرب 

من ثالثة عقود، وكما يقول فرد هايلداي حني حتدث عن ضعف انلظم السياسية يف اخلليج العريب 
هشاشة ما تبىق من حلفاء للغرب يف املنطقة، فك حلفاء الغرب حول اخلليج عبارة عن خاصة )

ا بفساد هائل وتوزيع للرثوة غري متاكفئ، وقد أوضحت أنظمة ملكية حتكم دون موافقة شعوبه
أحداث إيران أن األنظمة اليت تبدو مضمونة يف الظاهر قد يطا  بها شرسعة عندما تبدأ احلركة 

   .(212)(الشعبية يف انلمو

لقد صار املرشوع االستعماري الربيطاين املتمثل يف دويالت الطوائف لكه عرضة للتغيري بعد أن  
ظهرت آثاره الاكرثية، فال هو حافظ ىلع الوضع القائم لشعب اجلزيرة واخلليج العريب يوم أن خرجت 
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ة، واكنت واحد ادلولة العثمانية من املنطقة، حيث اكن اجلميع يمثلون شعبا واحدا، يف منطقة جغرافية
لك مدينة ولك قبيلة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذا الشعب العريب الواحد يف أصله ولغته وتارخيه ودينه 
وثقافته، ال حتول بينهم احلواجز واحلدود، وال تفرق بينهم األلقاب والرسوم، بل اكنوا أحرارا يف جزيرتهم 

جعل العالقة بينهم عالقة قائمة ىلع األخوة كما اكنوا منذ وجودهم عليها إىل أن وحدهم اإلسالم، و
  واملساواة!

وال هو باذلي أقام واقعا جديدا تكون العالقة فيه قائمة ىلع أساس املواطنة اليت تقتيض املساواة يف  
  احلقوق والواجبات كما هو احلال يف ادلولة احلديثة املعارصة!

  األمين اخلاريج!وال هو باذلي حررها من االستعمار ومحاها من اخلطر  

وقد أدى ذلك لكه إىل تنايم حركة الرفض هلذا الواقع الطبيق االستبدادي االستعماري املمسوخ اذلي  
لن يكتب هل ادلوام أبدا، ألن ما أقيم ىلع باطل فهو باطل، وهذا ما تنبأ به فرومكني حيث يقول: 

ل األوربية أخذت ىلع اعتقها أن أصبح الرشق األوسط ىلع ما هو عليه اآلن من اضطراب، ألن ادلو)
تعيد تشكيله من جهة، وألن بريطانيا وفرنسا أخفقتا يف ضمان استمرار األرس احلاكمة، وادلول، 
وانلظم السياسية، اليت أوجدتاها، بعد أن قضتا خالل احلرب العاملية األوىل قضاء مربما ىلع انلظام 

األوسط العريب حتطيما ال خالص منه، وليك تأخذ  القديم يف املنطقة، وحطمتا احلكم العثماين للرشق
ادلوتلان ماكن انلظام القديم، أوجدتا بدلانا، وعينتا حاكما، ورسمتا حدودا، وأدخلتا نظام دول، 
ولكنهما لم تقضيا ىلع لك معارضة حملية هامة لقراراتهما، وال تزال إىل يومنا هذا قوى حملية ذات 

ىلع هذه الرتتيبات، وقد تطيح بها، إن ثمة مطالب يه أكرث صلة  بأس يف الرشق األوسط غري موافقة
باجلوهر، وهذه اخلالفات ال تقترص ىلع احلدود فحسب، بل تطر  أيضا حق الوجود بلدلان انبثقت عن 
القرارات الربيطانية الفرنسية يف أوائل العرشينات من القرن العرشين، وهذه اخلالفات تذهب إىل 

ئل تبدو مستعصية ىلع احلل ويه: هل يستطيع انلظام احلديث اذلي ابتكرته غور أعمق، وتبحث مسا
أوربا ونقلته إىل املنطقة، ومن ممزياته تقسيم األرض إىل دول علمانية مستقلة أساسها مواطنية 

إن األفاكر السياسية األوربية ومنها احلكومة املدنية العلمانية، تعد عقيدة غريبة ىلع منطقة  قومية؟
ظم ساكنها، وملدة تربو ىلع ألف اعم، إيمانهم شرشيعة دينية حتكم لك جوانب احلياة، ومنها أكد مع

، لقد أقر فعال رجال ادلولة األوربيون يف زمن احلرب العاملية األوىل بوجود املشلكة احلكومة والسياسة
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ركوا أن سلطة وبأهميتها، فما إن بدأ قادة احللفاء خيططون لضم الرشق األوسط إىل دوهلم، حىت أد
اإلسالم ىلع املنطقة يه اخلاصية الرئيسية للخريطة السياسية، اليت يتحتم عليهم أن جيابهوها، وقد 

م سياسة هدفها جعل اإلسالم حتت سيطرة بريطانيا، فلما ظهر أن هذه السياسة 0001شن كيتنرش اعم 
شعوب عربية، أو ألرسة لن تنجح، رأى معاونو كيتنرش ابلديل يف راعية والءات أخرى، الحتاد 

الرشيف حسني، أو بلدلان اكن عليها أن خترج للوجود اكلعراق، وأن تكون هذه الوالءات منافسة 
للوحدة اإلسالمية، واحلقيقة أنهم عندما صاغوا تسوية الرشق األوسط ملا بعد احلرب، اكن هذا اهلدف 

ود يف ال وج...  إلسالم اكن ضئيالنصب أعينهم، بيد أن فهم املسئولني األوربيني يف ذلك احلني ل
الرشق األوسط لإلحساس بالرشعية، وليس يف املنطقة إيمان يشارك فيه اجلميع بأن الكيانات اليت 
 ،تسيم نفسها بدلانا، والرجال اذلين يدعون أنهم حاكما، هلا أو هلم حق االعرتاف بهم كبدلان أو كحاكم

لعثمانيني، قد نصبوا يف مناصبهم بصفة دائمة، مع أن وال يمكن القول بأن اذلين خلفوا السالطني ا
 .(213)(م0022و 0000هذا ما اعتقد احللفاء أنهم فاعلوه بني اعيم 

ويقول فرومكني أيضا وهو يتنبأ عن مستقبل املنطقة يف ظل األزمة اتلارخيية اليت تعيشها سواء  
إذا استمر زخم اتلحديات، لتسوية أزمة اهلوية من جهة، أو أزمة الرشعية السياسية من جهة أخرى: )

فإننا سرنى يوما ما الرشق األوسط اذلي عرفناه يف القرن العرشين يف وضع يشبه وضع أوربا   م0022
يف القرن اخلامس امليالدي، عندما ألىق انهيار اإلمرباطورية الرومانية يف الغرب، شعوب اإلمرباطورية 

ألف ومخسمائة اعم تلحل أزمة هويتها االجتماعية يف خضم أزمة حضارة، لقد احتاجت أوربا إىل 
والسياسية بعد زوال اإلمرباطورية الرومانية، منها حنو ألف سنة ليك يستقر انلظام السيايس ىلع شك 
ادلولة األمة، وحنو مخسمائة سنة أخرى تلقرير من يه األمم اليت تملك احلق يف أن تشك دوال، وهل 

ة، أو لدلولة القومية، أو دلول املدن؟ لقد تبني أن موضوع أزمة الرشق يكون الوالء للسالالت األرسي
األوسط املستمرة يف زمننا، هو مثيل موضوع أزمة أوربا الغربية، وإن لم يكن بنفس العمق وطول 
الزمن، فكيف تستطيع شعوب متنوعة أن تعيد جتميع نفسها خللق هويات سياسية جديدة، بعد انهيار 

ويل العهد اعتادت عليه؟ لقد اقرتحت دول احللفاء يف مطلع العرشينيات من نظام إمرباطوري ط
القرن العرشين شالك للمنطقة بعد زوال ادلولة العثمانية، لكن السؤال اذلي ال يزال قائما: هل تقبله 
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م ال ختص املايض، بل يه يف قلب احلروب والزنااعت 0022شعوب املنطقة؟ وذللك فإن تسوية 
  .(211)(اهنة يف الرشق األوسطوالسياسات الر

م يف مقال حول 0002وقد عرب عن هذه األزمة السفري الربيطاين يف اململكة السعودية ألن مونرو سنة 
إن .. .تقع اململكة العربية السعودية يف منطقة عدم استقرارأسباب عدم استقرار املنطقة فقال: )

العميق بتاريخ قبائل املنطقة، ويف احلقيقة إن العداوات القديمة واخلالفات بقيت كما يه الرتباطها 
الوضع احلايل اكن نتيجة مبارشة ملا فعله اإلجنلزي يف مؤتمر العقري، وما تاله من تأسيس دويالت يف 

  .(211)(العراق واألردن يه يف احلقيقة واجهة لإلجنلزي ال غري

 أرضها وديارها اخلاصة بها، لقد خرست القبيلة العربية ويه املكون الرئييس يف اخلليج واجلزيرة
ونفوذها وماكنتها االجتماعية ال لوطن حيفظ كيانها، ويصون كرامتها، وال دلولة يتمتع أفرادها فيها 
حبريتهم وحقوقهم، بل خرست لك ذلك لصالح حكم طبيق عشائري فاسد، ولصالح أرس أصغر شأنا 

( لبال أغال عبيدتحول أفرادها إىل )منها، تلتقاسم أرضها، وتمزق كيانها، وتستأثر برثواتها، ويل
  )فداوية( عند )املعازيب(!و

لقد اكن للقبائل يف اجلزيرة العربية ديارها، فاكن لك قبيلة أرضها، اليت تمتد بامتداد نفوذ عشائرها 
ىلع صحرائها، ولك قبيلة آبارها ومراعيها اخلاصة بها، اليت ال أحد يستطيع الرشب منها وال الزنول 

اكنت  يف املدن نفوذها أيضا حيثفيها إال بإذنها، أو باحلرب للسيطرة عليها، كما اكن للقبائل املستقرة 
لك مدينة تمثل جتمعا قبليا أو جمموعة قبائل وأرس مستقرة، كما يف مدينة حائل ومدن القصيم 
والعارض واألحساء والزبري وغريها من مدن اجلزيرة العربية من أقىص اجلنوب إىل أقىص الشمال، ولم 

نئ ومدنا صغرية باملقارنة مع املدن ادلاخلية تكن الكويت وادلوحة وأبو ظيب ومسقط واملنامة إال موا
يف اجلزيرة العربية، كما ال مقارنة بني امتداد نفوذ القبائل وامتداد مساحة األرض اليت تسيطر عليها 
واملدن اليت صارت دوال بعد ذلك، كما جاء يف رسالة مبارك الصبا  للمقيم السيايس الربيطاين يف 
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م، حيث ذكر فيها وصول جيش ابن رشيد إىل )ديرة الظفري( اليت تقع 31/0/0012اخلليج العريب بتاريخ 
  (212)ىلع مسافة مخسة أيام من الكويت.

حنن اآلن م وفيه: )0001وكما جاء يف جواب ابن سعود ىلع رسالة مبارك خبصوص حرب العجمان سنة  
  .(219)(يف وقت القيظ وال نتمكن فيه من أن نسري رجيش إىل ديرة العجمان

متد كثري من القبائل كقبيلة مطري من ابلحر األمحر إىل اخلليج العريب مؤكدة وحدة اجلزيرة وكما ت
العربية من اخلليج إىل ابلحر األمحر، كما يقول لوريمر يف كتابه املوسويع )ديلل اخلليج العريب( عن 

أي  وسع منقبيلة عربية رصفة، يف وسط اجلزيرة العربية، حدودها أ)قبيلة مطري وحدود أراضيها: 
قبيلة أخرى، باستثناء عزنة، ويه القبيلة ابلدوية الرئيسية اليت تزور القصيم، وملكية ادلهناء 
والصمان مقصورة عليهم، وتمتد أماكن تواجدهم يف الشمال الرشيق، حىت تتوغل يف الكويت، 

يم، ويف لقصفيقيمون معسكراتهم )خيامهم( الصيفية يف اجلهراء، ويف اجلنوب الغريب يوجدون يف ا
الوشم، ووادي الرس، ويصلون إىل العارض، وىلع مسافة بعيدة يف املنطقة الرباكنية بني مكة واملدينة، 
وحدودهم الشمايلة القصوى ىلع اخلليج، ويوجدون جنوبا يف احلسا، والصمان، ويتصلون يف الشمال 

يف طان، وادلوارس، وسبيع، ومع عزنة، ويف الشمال الغريب مع شمر، ويف الغرب مع حرب، وعتيبة، وقح
 . (211)(اجلنوب مع العجمان، واملرة، وبين هاجر، واملناصري

وهكذا لك القبائل العربية املمتدة يف جزيرة العرب، واليت تؤكد بل تفرض وحدة املنطقة السياسية،  
  وجتعل منها رضورة اجتماعية قبل أن تكون رضورة سياسية!

ادلويالت اخلليجية وامتداد حدودها لتشمل أرايض القبائل لقد اكن الوضع الطبييع بعد قيام 
الصحراوية وديارها أن حتافظ ىلع وحدة القبيلة اثلابتة من خالل وحدة ادلولة الطارئة اليت قامت ىلع 
أرضها، ال أن تصبح القبيلة ووحدتها ضحية لقيام ادلويالت اخلليجية، لفرض والء مصطنع للوطن 

دلم للقبيلة العربية، يلجد أبناء القبيلة الواحدة حني حدوث حرب أو نزاع املجزوء ىلع حساب وحدة ا
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بني دوتلني خليجيتني أن الوالء الوطين سيكون ىلع حساب االنتماء للقبيلة ووحدة ادلم بني أبنائها، 
  وهو ما عزز أزمة اهلوية دلى املكون الرئيس للمجتمع اخللييج!

كيانها اخلاص بها تتطلع أن تقوم العالقة يف ادلولة الطارئة ىلع لقد اكنت القبيلة وبعد أن خرست  
أساس املواطنة واملساواة يف احلقوق مقابل تنازل تلك القبائل اثلابتة عن أراضيها وآبارها وديارها 

لدلولة اجلديدة الطارئة، ليشرتك فيها الشعب لكه بما فيهم أفرد القبيلة،  اونفوذها، تلصبح ملاك اعم
ون صاروا يترصف -اليت صارت دوال يف ظل املرشوع الربيطاين-ا حصل هو أن شيوخ املدن غري أن م

يف أرايض هذه القبائل واملدن اليت ضمها هلم االستعمار الربيطاين ىلع أنها ملك خاص هلم ال ملك 
اءوا ش لدلولة واملال العام فيها! فصاروا حيمون احلىم هلم وحلاشيتهم وأتباعهم، ويقطعون األرايض ملن

بعد أن اكن ال يستطيع أحد املرور بها أو الزنول فيها إال بأمان من القبيلة اليت تسيطر عليها إىل أن 
  م؟!0022أخضعها االستعمار الربيطاين بعد سنة 

لقد خرست القبيلة أرضها فآلت ملكيتها ال إىل دولة وطنية، بل إىل أفراد وإىل أرس إقطاعية ال ليشء 
  االحتالل األجنيب اذلي فرض بقوته العسكرية واقعا طبقيا جديدا!إال تلحالفها مع 

رشق إن الوضع ادلاخيل لللقد تم بفضل بريطانيا قلب الوضع رأسا ىلع عقب كما يقول جون غلوب: ) 
األوسط اكن قد حتول حتوال جذريا خالل حقبة العرشينات فيف ذلك الوقت اكنت كثري من ابلدلان 

حة، واكنت االضطرابات اليت تثريها تلك القبائل تشك تهديدا مبارشا للنظام العربية تضم قبائل مسل
ونتيجة ذللك اكن ساكن املدن موالني للحكومات دوما، ألنهم  -أي تهدد وجود االستعمار-والقانون 

اكنوا ينتظرون منها دوما محايتهم من تلك القبائل، وقد استمر ذلك الوضع طيلة الوقت اذلي اكن 
القبائل التسلح بنفس األسلحة اليت تتسلح بها قوات احلكومة، وما إن أصبحت احلكومات  باستطاعة

العربية قادرة ىلع أن تسلح قواتها باألسلحة احلديثة، من الطائرات والسيارات املصفحة حىت أصبح 
 .    (210)(أفراد العشائر اعجزين، ومن ثم أصبحوا موالني
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م باألمس هو فرض سيطرتها ىلع املنطقة من خالل حلفائها، لقد اكن هدف بريطانيا من ذلك اتلقسي
فاكنت حتكم املنطقة وتدير شئونها من خالهلم، حتت شعار محاية املنطقة، ونرش ادليمقراطية، 

  وحتديث الرشق األوسط!

لقد حطمت بريطانيا االستعمارية الرشق اذلي اكن اإلنسان فيه أكرث حتررا قبل قدومها، تلقيم أنظمة 
وهو -دادية ختضع الشعوب لالستعمار ومرشوعه، وقد اكن اجلرنال الربيطاين يف اهلند جاكوب استب

يؤمن بأن من مسئويلة الرجل األوريب األبيض حتديث الشعوب اآلسيوية، والسيطرة  -أستاذ بيليل
 نبأن حق أن حيكم اإلنسا)عليها، واتلحكم بها، ألنها يف نظره شعوب ال تستحق احلرية، حيث يؤمن 

نفسه هو حق أجنلو ساكسوين، فإذا أرغمنا هؤالء الرشقيني يك يأخذوا نصيبهم يف حكم أنفسهم، 
فلن يثمر هذا إال الفوىض وسوء احلكم، فالرجل األبيض يعترب اتلدخل يف حقه يف أن حيكم نفسه 

فسه نالرشيق حني جيرب ىلع أن حيكم   بنفسه، وتقييد حريته، أمرا بالغ اخلطأ، يف حني أن اآلخر
بنفسه يرى أن حيفا قد وقع عليه، وأن الطغيان قد فاض حىت بلغ مداه، إن نظرية أن للجميع حقوقا 
متساوية، اليت يؤمن بها األجنلو ساكسوين أمر خاطئ هنا، فالرشيق يتوقع أن يكون حمكوما، وأن 

ن اكمه بغية أحتسن سياسته احلكومة اليت حتكمه، وإال ربما تمرد ىلع هذه احلكومة وانقلب ىلع ح
يغريهم، ولكن ال يبتيغ أبدا حتقيق حريته، إن مواطين اهلند رغم أنهم غري مؤهلني للحكم اذلايت، 
وغري جديرين به، إال إنهم يشعرون باالمتنان والوالء ملن يعمل ىلع االرتقاء بوضعهم االجتمايع، إنهم 

دلتهم، ولكنهم يرضخون للسيد ال يثقون يف نظرائهم يك يرتقوا سدة احلكم، وال يرضخون بلين ج
اإلجنلزيي اذلي يشعرون بأنه األرىق عنرصا، إننا حنكم اهلند ألننا جنس أرىق من اآلسيويني، وإنه 
لوال هذا االرتقاء الطبييع ملا استطعنا أن حنكم اهلند حىت ألسبوع واحد، استبعدوا ما يشاع عن 

، كعنرص قدره السيطرة ليك نرضب هلم املثل األىلعاملساواة بني العنرصين، دعونا نواجه قدرنا احلقييق 
  .(201)(وسيصبح حكمنا أكرث رسوخا

ويه انلظرية اليت أثبت الشعب اهلندي بطالنها بل ولك شعوب الرشق اآلسيوية اليت حكمت نفسها 
  بنفسها وحتررت إرادتها من االستعمار واالستبداد إال العرب وحدهم!
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عة ثقافة زائفة تربر هذا الواقع االستبدادي الطبيق بدعوى أن لقد حاول االستعمار وحلفائه إشا
شعوب اخلليج جمتمعات قبيلة ال تصلح هلا احلرية، وهو ما أثبت بطالنه املسترشق برنارد لويس حيث 

جوهر احلكم يف اإلسالم يتمثل يف يقول يف كتابه )احلرية والعدالة يف الرشق األوسط اجلديد(: )
يتصف بالعدل ال بد أن يتوفر هل رشطان أساسيان: األول أن حيصل ىلع السلطة العدل، فاحلاكم اذلي 

باحلق، واثلاين جيب أن يمارس هذه السلطة ىلع أساس اعدل، أي أن ال يكون باصبا للسلطة، وأن ال 
يستبد بها، وال يوجد أدىن شك من أن املساواة بني املسلمني يه من املبادئ األساسية يف اإلسالم منذ 

ته يف القرن السابع امليالدي، وهذا ما يمزيه عن انلظام الطبيق يف اهلند، وعن انلظام األرستقرايط نشأ
يف الغرب املسييح، بل إن حقائق الواقع والسجل اتلارييخ يشهد حىت نهاية القرن اتلاسع عرش وبداية 

وظييف  قمة اهلرم الالقرن العرشين اكنت فرصة رجل فقري ذي ماكنة اجتماعية متواضعة يف الوصول إىل
واالجتمايع يف ادلولة اإلسالمية أكرب بكثري من إماكنية حصول ذلك يف لك الغرب املسييح، بما يف 

(، ويقول أيضا يف كتابه )اإليمان والقوة( نافيا عن العرب ذلك الواليات املتحدة وفرنسا ما بعد اثلورة
حلل يف الفكر السيايس اإلساليم الغين هو أن إن أبرز ما جيده املاملسلمني الطبيعة االستبدادية: )

احلكم يف اإلسالم هل ثالثة ضوابط رئيسية شبيهة بادليمقراطية ويه )ابليعة( اليت تمنح احلاكم 
الرشعية، و)اإلمجاع( اذلي حيتم املشاركة يف القرار، وأخريا )القيود( ىلع سلطة احلاكم املتمثلة 

 . (200)(بالرشيعة

ق ال حيتاج إىل أكرث من استحضار اتلاريخ العريب اإلساليم، واستذاكر أبرز وما ذكره هذا املسترش
قياداته اليت شاركت يف صناعة تارخيه، واليت جاءت من لك مكونات املجتمع اإلساليم وىلع اختالف 
قومياته، خاصة العرص اململويك اذلي توىل فيه املمايلك السلطة السياسية يف مرص والشام واجلزيرة 

  ة مع أنهم يف األصل من الرقيق!العربي

 الغريب للجزيرة واخلليج العريب: عودة االستعمار  

لقد اعد االستعمار الغريب العسكري للخليج واجلزيرة العربية ششك مبارش من جديد بعد احتالل 
العراق، واكن من آثاره اخلطرية استنفار دول اخلليج ضد شعوبها ىلع حنو غري مسبوق حىت حتولت 

                                                           

باختصار وترصف نقال عن كتاب )جملس اتلعاون اخللييج يف مثلث الوراثة وانلفط والقوى األجنبية( لدلكتور  (131)
 .34- 33ايلوسف ص
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جزيرة العرب إىل )قاعدة للجيش األمريكي( و)سجن كبري لشعوبها(، وبلغ عدد املعتقلني يف 
اخلليج العريب جراء االحتياط األمين حنو ثالثني ألف معتقل، خاصة يف اململكة العربية السعودية، 

ال و حيث تم زج آالف العلماء واملفكرين والكتاب والسياسيني ورجال األعمال يف السجون بال تهم
حماكمات، ال ليشء إال لكونهم يرفضون االحتالل األمريكي يف العراق، أو دعموا املقاومة 
الفلسطينية، أو يرفضون االستبداد السيايس يف اململكة، ويتطلعون كبقية شعوب العالم إىل احلرية 

  واالستقالل!

ت و السفر إىل اخلارج ذلاكما تم منع اآلالف من املواطنني اخلليجيني من السفر بني دول اخلليج أ
األسباب، كنتيجة طبيعة لغياب مفهوم املواطنة، ورسوخ مفهوم الرعوية اليت تترصف حكومات 

 !مطلق استعماري غريب وبدعم حق وجهاخلليج مع شعوبها ىلع أساسه دون 

 لقد ظن كثري من اخلليجيني بأن الغرب قد يساهم يف تعزيز احلريات العامة يف املنطقة، دون أن

يدركوا بأن السبب وراء سجن عرشات اآلالف من األبرياء بذريعة االحتياط األمين هو االحتالل 

األجنيب، اذلي سيطرت قواعده العسكرية ىلع املنطقة سيطرة اكملة بعد احتالل العراق، وبدل أن 

اكتفت  ،تستخدم الواليات املتحدة األسلوب االستعماري القديم يف نيف املعارضني للجزر يف ابلحار

بقيام حكوماتهم شسجنهم دون تهمة ودون حماكمة ولسنوات طويلة، أو بفرض إقامة جربية عليهم، 

أو بمنعهم من السفر واتلنقل، حىت ال يكاد يوجد يف اخلليج اعلم حر أو سيايس حر أو اكتب حر إال 

  وتعرض ليشء من ذلك يف لك دول اخلليج العريب!

ع االستعماري األمريكي للمنطقة، واحلكومات اخلليجية ليست لقد اكنوا مجيعا ضحايا املرشو 

ل اإلنسان، مقابسوى واجهة تلنفيذ ما يمليه سفراء أمريكا يف اخلليج بما يف ذلك انتهاك حقوق 

  سرتاتيجية!محاية مصاحلها اال

اية ولعل أشد األخطار اليت يواجهها العرب يف اخلليج واجلزيرة ايلوم عجز دويالت الطوائف عن مح 

املنطقة بقدراتها اذلاتية، مع أن عدد ساكنها يبلغ حنو ثالثني مليون نسمة، ومع ايلمن حنو مخسني 

  مليون، ويعيشون ىلع أغىن أرض يف العالم لكه!
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لقد فقدت املنطقة استقالهلا وسيادتها شسبب ضعفها وترشذمها، وبعد احلرب العاملية اثلانية صار  

االستعماري للمنطقة غري قادر ىلع ادليمومة، واعجزا عن خدمة مصالح الغرب املرشوع الربيطاين 

االستعمارية فجاءت أمريكا ايلوم بمرشوع الرشق األوسط اجلديد أو الكبري تلبسط نفوذها ىلع 

  املنطقة ششك مبارش مع استبقاء احللفاء اتلقليديني اذلين صنعهم االستعمار الربيطاين من قبل!

ود دويالت الطوائف العاجزة عن ادلفاع عن نفسها ومحاية شعوبها من جهة، ومنعها ومع تكريس وج

من االحتاد واتلحالف فيما بينها من جهة أخرى، سيبىق االستعمار هو املؤثر الرئيس يف إدارة شئون 

  املنطقة لكها ىلع حنو خطري ىلع حساب الشعوب وحقوقها وحرياتها واستقالهلا!

وهم بقية العرب يف جزيرتهم مهبط الويح -عريب من ذرية عدنان وقحطان  وسيبىق مخسون مليون 

( وهم يرون جزيرتهم العربية قد حتولت إىل أكرب قاعدة عسكرية عبيد بال أغالل) -ومهد العروبة

للحملة الصليبية من شماهلا إىل جنوبها، ومن رشقها إىل غربها حيتلها العدو ويوظف شعوبها وثرواتها 

وتأمني الطرق هلا وتقديم لك دعم لوجسيت يسهل من خالهل شن حروبه الصليبية ىلع  خلدمة جيوشه

العالم العريب واإلساليم لكه! وإذا دويالتهم شاءوا أم أبوا تتحول إىل عضو يف حلف انليتو وتلعقد 

  مؤتمرات احللف املشبوهة ىلع أرض جزيرتهم بعد أن اكنت خترج منها جيوش الفتح اإلساليم!

  

 م.21/3/2113جورج بوش االبن يعلن بدء احلرب ىلع العراق                                         
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 بوش مع بندر بن سلطان واكن حينها سفري السعودية يف أمريكا                     بوش متحدثا وخلفه جيشه                   

 

 للعراقالصلييب دخول قوات االحتالل األمريكي 

 من بعض فظائع جيش االحتالل األمريكي حبق الشعب العرايق                                   
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 احتفاء حاكم دويالت اخلليج رجورج بوش االبن عند زيارته هلم
 صليبية العراق وإعالنه أنها حرببعد احتالل 
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لقد جاءت الواليات املتحدة ال تلحرر املنطقة بل تلحتلها، وششك مبارش باسم االتفاقيات األمنية، 

سرتاتيجيني، وللحيلولة دون حدوث أي تغيري سيايس فيها قوات املشرتكة، وباسم احللفاء االوال

ت املتحدة دعمت األنظمة ادلكتاتورية يف املنطقة لصالح الشعوب، حىت اعرتف بوش االبن بأن الواليا

  مدة ستني سنة!

لقد بدأت ريا  اثلورة العربية املعارصة تهب ىلع العرب من املحيط إىل اخلليج من أجل احلرية 

وحقوق اإلنسان واحلياة الكريمة، وستنجح اثلورة يف لك ماكن، وستجد تعاطفا دويلا، إال يف اجلزيرة 

يث ستمثل اثلورة تهديدا مبارشا ال للحكومات اخلليجية، بل لالحتالل الصلييب، واخلليج العريب ح

اذلي سيفرض ستارا حديدا، وطوقا ىلع املنطقة لكها عسكريا وإعالميا للقضاء ىلع أي حركة إصال  

سيايس، وللحيلولة دون وصول إعصار اثلورة واحلرية، وسيتم إطالق يد األنظمة وبدعم أمريكي 

شاكل القمع واإلجرام ضد شعوبها، ولعل ما جرى يف عمان وابلحرين والسعودية والكويت تلمارس لك أ

وهو ما جرى مثله تماما يف ثالثينيات وأربعينيات القرن املايض -واإلمارات هو جزء يسري من املشهد 

وقد جاء اإلعالن عن ضم األردن واملغرب ملجلس  -ىلع يد االستعمار الربيطاين كما سبق تفصيله

اتلعاون الستكمال حلقات املؤامرة ىلع شعب اخلليج واجلزيرة العربية، فاألنظمة تتهيأ للحرب ىلع 

    شعوبها اليت تتطلع إىل احلرية وحقوق املواطنة واملشاركة كك شعوب العالم يف اختيار حكوماتها!

قيق املرشوعة وحت إن أمام حكومات اخلليج فرصة للمصاحلة مع شعوبها واملبادرة لالستجابة حلقوقها

  اإلصال  السيايس املنشود قبل أن تفوت الفرصة األخرية!

م، وهو ما 0022كما إن شعب اخلليج واجلزيرة العربية يواجه ايلوم حتد تارييخ هو األخطر منذ سنة  

جيعل من ادلعوة إىل الوحدة واحلرية واالستقالل، وحتطيم قيود العبودية وكرس تلك األغالل، الطريق 

استعادة العرب يف اخلليج واجلزيرة هلويتهم ودينهم ووحدتهم ورشفهم اذلي فرطوا فيه بعد عقود  حنو
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من اذلل واخلنوع واإلذالل، وعقود من االحتالل بلدلانهم، وتمزيق أوطانهم، ومسخ أديانهم، وليس 

  أمامهم ايلوم إال اثلورة أو الطوفان!

َِقّ  قَْوِمَنا َوَبنْيَ  بَيَْنَنا اْفَتحْ  َرَبَّناامهلل } نَت  بِاحلْ
َ
  { امهلل آمني...الَْفاحِتنِيَ  َخرْي   وَأ

 ه2/0132/  23اجلمعة 
 م2100/ 1/  29املوافق 
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